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

7
08-05-2018
F.17/15/206
NL:TZ:0000001956:F001
22-12-2015

R-C
Curator

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

Algemene gegevens
Naam onderneming
De besloten vennootschap Total Roof W orks B.V.

08-05-2018
7

Gegevens onderneming
Vestigingsadres: Jongamastate 42, 8926 NN Leeuw arden

08-05-2018
7

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57256939

Activiteiten onderneming
Volgens opgave van het Handelsregister bestaan de activiteiten uit het
vervaardigen van metalen constructies en delen daarvan en het fabriceren
van dakconstructies.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2014

€ 18.000,00

2013

€ 18.000,00

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

08-05-2018
7

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

08-05-2018
7

Boedelsaldo
€ 0,00

08-05-2018
7

Verslagperiode
08-05-2018
7

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

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

2,18 uur

totaal

2,18 uur

Toelichting bestede uren
Het programma Toezicht nummert dit verslag als 7. Het is evenw el het 9e
verslag.

1. Inventarisatie
Directie en organisatie
Lopende procedures
Verzekeringen
Huur
Oorzaak faillissement
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2. Personeel
Aantal ten tijde van faillissement
Aantal in jaar voor faillissement
Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

totaal

0

Toelichting

Werkzaamheden personeel

3. Activa
Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

totaal

Hypotheek

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Werkzaamheden onroerende zaken
Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
Bodemvoorrecht fiscus
Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

totaal

Toelichting voorraden/ onderhanden werk
Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Andere activa
Beschrijving
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
Debiteuren
Beschrijving
totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
Vordering van bank(en)
Leasecontracten
Beschrijving zekerheden
Seperatistenpositie
Eigendomsvoorbehoud
Retentierechten
Reclamerechten
Boedelbijdragen
Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
Exploitatie / zekerheden
Financiële verslaglegging
Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
Beschrijving
Verantwoording
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De bestuurder, dhr. W ouw enaar, heeft de curator enkele stukken
overhandigd w aaronder 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 w enst te stelen aan de feitelijke
bestuurder, dhr. Timmer. De curator heeft hem uitgenodigd.
De curator heeft nog niet gesproken met dhr. Timer. Dhr. Timmer heeft een
aantal keren de afspraak afgezegd en is eenmaal niet verschenen op een
afspraak. De curator heeft dhr. Timmer nog eenmaal in de gelegenheid
gesteld een afspraak te maken. Mocht deze afspraak om w at voor reden
geen doorgang vinden, dan zal de curator de rechter-commissaris verzoeken
dhr. Timmer uit te nodigen voor een verhoor.
De curator heeft de rechter-commissaris verzocht dhr. Timmer uit te nodigen
voor een verhoor.
Het verhoor bij de rechter-commissaris heeft plaatsgevonden op 21 maart
2017. Naar aanleiding daarvan zal de curator een huisbezoek afleggen bij de
heer Timmer. Als de heer Timmer nog aanvullende informatie heeft voor de
curator, zal de curator dit bestuderen. Verder zal de curator een juridisch
standpunt innemen met betrekking tot de onderw erpen boekhoudplicht,
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bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana.
verslag 7
Door omstandigheden heeft er nog geen huisbezoek plaatsgevonden bij de
heer Timmer. W el heeft de curator aanvullende informatie ontvangen uit de
administratie van de vennootschap. De curator is doende de nieuw e
informatie te bestuderen en zal daarna contact opnemen met de heer
Timmer.
verslag 8
De curator heeft naar aanleiding van de bestudeerde stukken een concept
reactie opgesteld aan de heer Timmer, die deze maand aan hem verzonden
zal w orden.
verslag 9
De curator heeft een beknopte reactie ontvangen en zal op dit punt overleg
voeren met de rechter-commissaris.

Depot jaarrekeningen
Goedkeuringsverklaring accountant
Stortingsverplichting aandelen
Onbehoorlijk bestuur
Onbehoorlijk bestuur
Ja
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De curator verw ijst naar hetgeen onder 7.1 staat vermeld.

Paulianeus handelen
Paulianeus handelen
Ja
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 w erk van
Total Roof Consultancy w as voor faillissement om niet overgegaan naar Total
Roof W orks.

Toelichting rechtmatigheid
Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen vermoedelijk beperkt blijven tot het salaris en
de verzekering van de curator.
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Pref. vord. van de fiscus
€ 51.744,00
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Pref. vord. UWV
€ 6.735,29
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Een personeelslid heeft deze vordering ingediend ter zake achterstallig loon.

Andere pref. crediteuren
Aantal concurrente crediteuren
6
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Bedrag concurrente crediteuren
€ 139.736,71
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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.

Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
Naam wederpartijen
Aard procedures
Stand procedures
Werkzaamheden procedures

10. Overig
Plan van aanpak
In de komende verslagperiode zal de curator contact opnemen met de
rechter-commissaris en beoordelen of en zo ja, w elke stappen ondernomen
moeten w orden jegens de bestuurder.
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Termijn afwikkeling faillissement
Indiening volgend verslag
8-8-2018

Werkzaamheden overig
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7

