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

2

Datum:

18-05-2016

Insolventienummer:

F.17/15/206

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000001956:F001

Datum uitspraak:

22-12-2015

Curator:

Mr. I. Grijpma

R-C:

mr. H.J. Idzenga

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Total Roof Works B.V.
gevestigd te (8926 NN) Leeuwarden aan de Jongamastate 42.
kvk nummer: 57356939
Activiteiten onderneming
Volgens opgave van in het Handelsregister bestaan de activiteiten uit het vervaardigen van
metalen constructies en delen daarvan en het fabriceren van dakconstructies.
Omzetgegevens
onbekend
Personeel gemiddeld aantal
nul
Saldo einde verslagperiode
0,0
Verslagperiode
22 december 2015 t/m 12 januari 2016
13 januari t/m 10 april 2016
Bestede uren in verslagperiode
4,80
8,24
Bestede uren totaal
4,80
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14,24

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
Op 19 februari 2013 is de vennootschap opgericht. Bestuurders van de vennootschap zijn de
besloten vennootschappen WFW Holding BV en AVM Holding BV. Zij zijn ook de
aandeelhouders van de vennootschap. Enig bestuurder en aandeelhouder van WFW Holding
BV is dhr. M.A. Wouwenaar. Enig bestuurder en aandeelhouder van AVM Holding BV is dhr.
V. Muezzinoglu.
Het is de curator bekend, dat dhr. Timmer feitelijk de leiding had in deze onderneming en zorg
droeg voor opdrachten van derden. De opdrachten betroffen met name het aanbrengen en/of
renoveren van dakbedekking.

1.2

Winst en verlies
onbekend

1.3

Balanstotaal
2014: 18.000 euro
2013: 18.000 euro
bron: voorlopige cijfers gedeponeerd in het Handelsregister

1.4

Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
De curator is er niet mee bekend of er verzekeringen zijn afgesloten door de vennootschap.
'HFXUDWRUYHUPRHGWGDWLQGLHQGLWKHWJHYDOLVGH]HYHU]HNHULQJHQ]LMQEHsLQGLJGDOVJHYROJ
van een premieachterstand.
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Huur
Het is de curator bekend, dat de vennootschap kantoor hield aan de Foeke Sjoerdsmawei 16
te Leeuwarden. De curator is daar geweest op 22 december 2015 en trof daar niemand aan.
Het pand was leeg. Uit navraag bij naaste bedrijven heeft de curator begrepen, dat een aantal
maanden voor faillissement het pand leeg achtergelaten is.
De curator heeft middels raadpleging van het Kadaster de eigenaar van het pand
aangeschreven. De curator heeft daarop nog geen reactie ontvangen.
De curator heeft ook na aanmaning geen reactie ontvangen. De curator gaat ervan uit,
GDWGHKXXULVEHsLQGLJGYRRUIDLOOLVVHPHQWHQGDWGHYHUKXXUGHUJHHQYRUGHULQJZHQVW
in te dienen.

1.7

Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op verzoek van F.K.M. Lichtstraat Systemen B.V. te Joure.
Hoewel de curator bijna niet gesproken heeft met de bestuurders vermoedt zij dat hier sprake
is van mismanagement als belangrijkste oorzaak van het faillissement. Dhr. Wouwenaar heeft
aangegeven niet betrokken te zijn geweest als bestuurder bij de organisatie van de
vennootschap. De andere bestuurder, dhr. Muezzinoglu, heeft tot op heden na meerdere
verzoeken daartoe geen contact opgenomen met de curator. Van oud-werknemers van de
vennootschap heeft de curator begrepen dat hij zich het laatste jaar ook niet of nauwelijks
bemoeide met de feitelijke gang van zaken. Verder gaven zij aan, dat het salaris niet of te laat
werd uitbetaald. Het vermoeden van hen was ook dat de vorderingen van crediteuren niet of
ten dele of te laat werden betaald.
De curator heeft contact gehad met de andere bestuurder, dhr. Muezzinoglu. Ook uit dit
gesprek trekt de curator de conclusie dat deze bestuurder zich niet bemoeide met de
dagelijkse gang van zaken en dat mismanagement de oorzaak zal zijn van dit
faillissement.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
nul

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
vermoedelijk twee (gelet op hetgeen zichtbaar was in de systemen van het UWV)

2.3

Datum ontslagaanzegging
niet van toepassing

2.4

Werkzaamheden
De curator heeft gesproken met het UWV en twee oud werknemers van de vennootschap.
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3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving

Datum:

18-05-2016

Er zijn 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
Voor zover de curator bekend zijn er geen bedrijfsmiddelen.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
De curator heeft navraag gedaan bij de oud-werknemers en de dhr. Wouwenaar, die
aangaven dat er volgens hen niks is.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
'HDFWLYLWHLWHQ]LMQJHsLQGLJGYHUPRHGHOLMNHUJHQVLQKHWQDMDDUYDQWRHQGHODDWVWH
werknemer dhr. Timmer ontslag heeft genomen.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
De curator heeft navraag gedaan bij de laatst overgebleven werknemer.

3.15

Andere activa: Beschrijving
De vennootschap beschikt over de handelsnaam Total Roof Works en de domeinnaam
trdakbedekkingen.nl.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
De curator verwacht geen interesse in deze activa en geen verkoopopbrengst.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
De curator heeft o.a. in de (IE)registers gekeken of er andere activa zijn van de vennootschap.
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4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

18-05-2016

De curator gaat ervan uit, nu de activiteiten al enige maanden zijn gestaakt, dat er geen
debiteuren zijn.
4.2

Opbrengst

4.3

Boedelbijdrage

4.4

Werkzaamheden
De curator heeft de bestuurder verzocht opgave te doen van de debiteuren. De bestuurder
dhr. Wouwenaar heeft daarover geen informatie verstrekt.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
De ING Bank heeft tot op heden geen vordering ingediend.
De ING Bank heeft een vordering ingediend van € 43,22.

5.2

Leasecontracten
Er zijn voor zover de curator bekend geen leasecontracten afgesloten.

5.3

Beschrijving zekerheden
Het is de curator niet bekend of de vennootschap zekerheden heeft verstrekt aan derden.

5.4

Separatistenpositie
Nog niet bekend.

5.5

Boedelbijdragen
Nog niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.7

Retentierechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
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Reclamerechten
Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.

5.9

Werkzaamheden
De curator heeft de ING Bank aangeschreven.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
'HDFWLYLWHLWHQ]LMQDOHQLJHPDDQGHQJHOHGHQEHsLQGLJGHQWRWRSKHGHQLVHUJHHQDFWLHI
aangetroffen door de curator, zodat deze gehele paragraaf nu niet van toepassing is.

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden

6.4

Doorstart: Beschrijving

6.5

Doorstart: Verantwoording

6.6

Doorstart: Opbrengst

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage

6.8

Doorstart: Werkzaamheden

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
De bestuurder, dhr. Wouwenaar, heeft de curator enkele stukken overhandigd waaronder
ongeopende poststukken. De administratie heeft de curator niet ontvangen.
De curator is voornemens beide bestuurders hier nog eenmaal om te verzoeken alvorens een
juridisch standpunt in te nemen.
De curator heeft inmiddels een deel van de administratie ontvangen. Zij heeft daarover
de nodige vragen die zij wenst te stelen aan de feitelijke bestuurder, dhr. Timmer. De
curator heeft hem uitgenodigd.

7.2

Depot jaarrekeningen
Blijkens het Handelsregister zijn de voorlopige jaarrekeningen 2013 en 2014 gedeponeerd op
31 maart 2015. De jaarrekening 2013 is dus niet tijdig gepubliceerd.

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 hier nog onderzoek naar doen.
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Onbehoorlijk bestuur
Uit hoofde van het hiervoor onder 7.2 vermelde en het bepaalde in artikel 2:248 lid 2 BW vloeit
voort dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur, het welk wordt
vermoed een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.
De curator zal de bestuurders in de komende verslagperiode aansprakelijk stellen.
De curator heeft de bestuurder nog niet aansprakelijk gesteld. Een van de bestuurders,
WFW Holding B.V., is failliet verklaard. De curator wenst eerst het gesprek met dhr.
Timmer af te wachten alvorens verdere stappen te ondernemen.

7.6

Paulianeus handelen
Gelet op het ontbreken van gegevens en informatie heeft de curator op dit punt nog geen
onderzoek kunnen doen. De curator heeft tevens het faillissement in behandeling van de
failliete vennootschap Total Roof Consultancy BV. Als curator van deze vennootschap heeft zij
bij brief een rechtshandeling met onderhavige vennootschap buitengerechtelijk vernietigd
omdat er sprake is van paulianeus handelen. Het onderhanden werk van Total Roof
Consultancy was voor faillissement om niet overgegaan naar Total Roof Works.

7.7

Werkzaamheden
Bestudering van de geringe informatie ontvangen van dhr. Wouwenaar en informatie uit de
Kamer van Koophandel.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen vermoedelijk beperkt blijven tot het salaris en de verzekering van
de curator.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
€ 37.709,-€ 49.426,--

8.3

Pref. vord. van het UWV

8.4

Andere pref. crediteuren
Nog niet bekend.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
2
4
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Bedrag concurrente crediteuren
€ 6.303,81
€ 7.256,44

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Het is nog te vroeg om hierover duidelijkheid te verschaffen.

8.8

Werkzaamheden
De curator heeft gecorrespondeerd met de crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
Nog niet van toepassing.

9.2

Aard procedures

9.3

Stand procedures

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen.

10.2

Plan van aanpak
De curator zal zich in de komende periode bezig houden met:
- de administratie
- rechtmatigheidsvraagstukken
- de activa
- het in contact komen met beide bestuurders, de ING bank en de vermoedelijke verhuurder
van het pand

10.3

Indiening volgend verslag
Het volgende verslag wordt ingediend over drie maanden.

10.4

Werkzaamheden
De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht.

Pagina 8 van 8

