Zas Noord B.V.
F19/14/17

FAILLISSEMENTSVERSLAG

14021386

Nummer: 8

Datum: 11 juli 2016

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. De inhoud van de
papieren versie is identiek aan de digitale versie.
Gegevens gefailleerde

:

de besloten vennootschap Zas Noord B.V. (hierna: “de
vennootschap”)
Statutair adres:
Abe Lenstra Boulevard 3
8448 JB
Heerenveen
Vestigingsadres:
Abel Tasmanplein
9401 AZ
Assen
KvK-nr: 01138841

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Curator

:
:
:

F19/14/17
14 januari 2014
mr. J.J. Gevers

Rechter-commissaris

:

mr. F. Brekelmans

Activiteiten onderneming

:

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

de vennootschap drijft een onderneming die zich – volgens
opgave in het Handelsregister – bezig houdt met het
beheer van vermogen.
2013:
2012:
2011:
Bron: jaarrekeningen/opgave directie/publicatiecijfers.
in de periode van circa twee jaren voorafgaand aan het
faillissement
bedraagt
het
gemiddeld
aantal
personeelsleden 0.

Verslagperiode
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal

:
:
:
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22 maart 2016 t/m 11 juli 2016
3,4 uren
67,5 uren
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1.

Inventarisatie

1.1

Directie en Organisatie

De vennootschap is bij akte van 5 december 2001 opgericht en droeg eerst de naam Hypodomus
Heerenveen B.V. Ten tijde van het faillissement werden alle aandelen behouden door Mixtus B.V.,
tevens bestuurder van de vennootschap.
1.2

verslag 1

Winst en verlies

Nog niet bekend.
1.3

Balanstotaal

verslag 1

Nog niet bekend.

verslag 3

2009: € 179.308,2010: € 135.768,2011: € 86.592,1.4.

verslag 1

verslag 1

Oorzaak faillissement

Zas Noord B.V. was een makelaardij. De vennootschap zag zich geconfronteerd met een steeds verder
teruglopende omzet en verslechterende marktomstandigheden. Er zijn pogingen ondernomen de
vennootschap te saneren maar dit heeft er niet toe geleid dat de financiële situatie verbeterde. Het
betreft een eigen aangifte.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Op de datum van uitspraak van het faillissement was er geen personeel in dienst.
2.2.

verslag 1

Huur

Niet van toepassing.
1.7

verslag 1

Verzekeringen

Er zijn geen verzekeringen op naam van de vennootschap aangetroffen.
1.6

verslag 1

Lopende procedures

Ten tijde van het faillissement was er sprake van een lopende procedure bij de Rechtbank Noord
Nederland, locatie Leeuwarden. Vóór faillissement is tussen partijen een schikking getroffen zodat de
procedure geroyeerd zal worden.
1.5.

verslag 1

14021386

Aantal in jaar voor faillissement

Het is niet bekend hoeveel personeel voorheen in dienst was.
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2.3.
verslag 1

14021386

Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke werkzaamheden plaatsgevonden.

3.

Activa

Onroerende zaken
3.1.
3.2
3.3
3.4
verslag 1

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
Boedelbijdrage

Er zijn geen onroerende zaken op naam van de vennootschap aangetroffen.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Bedrijfsmiddelen
3.5
3.6
3.7
3.8

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage
Bodemvoorrecht fiscus

verslag 1

Er zijn door de curator geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De activa is begin 2013 verkocht. Hiernaar
zal nog onderzoek worden verricht.

verslag 3

De bestuurder is verzocht ten aanzien van de verkoop van de activa in 2013 nadere info te overleggen.

verslag 4

Informatie omtrent de verkoop van de activa is ontvangen. Deze zal worden bestudeerd.

verslag 5

Ten aanzien van de verkoop zijn geen onregelmatigheden geconstateerd.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Voorraden/onderhanden werk
3.9
3.10
3.11

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbijdrage

Zas Noord B.V. verslag 8

Pagina 3 van 9

Zas Noord B.V.
F19/14/17

verslag 1

14021386

Er zijn geen voorraden of onderhanden werk aangetroffen.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
Andere activa
3.12
3.13

verslag 1

Beschrijving
Verkoopopbrengst

Er is geen overige activa aangetroffen.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

4.

Debiteuren

4.1.

Omvang debiteuren

verslag 1

Er is voor een bedrag groot € 20.545,- aan debiteuren aangetroffen. De verwachting is dat een groot
deel hiervan niet inbaar is.

verslag 2

De debiteurenincasso is opgestart maar nog niet afgerond.

verslag 6

Het is de curator gebleken dat de overige, niet geïncasseerde debiteuren, als oninbaar dienen te worden
beschouwd.
4.2

Opbrengst

verslag 1

De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt € 969,43.

verslag 2-3

De tot op heden gerealiseerde opbrengst uit de debiteurenincasso bedraagt € 2.727,85.
4.3

verslag 1

Boedelbijdrage

Niet van toepassing.
4.3.1

Uren besteed aan debiteurenincasso:

verslag 1

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 11,1.

verslag 4

Het totaal aan de debiteurenincasso bestede aantal uren bedraagt 25,9.
4.3.2.

Opbrengst boedel/pandhouder:

Niet van toepassing.
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Werkzaamheden
verslag 1

De curator heeft de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden verricht en zich bezig gehouden met
het incasseren van de debiteuren.

verslag 1

De curator heeft zich bezig gehouden met het incasseren van de debiteuren.

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

verslag 1

Er zijn lopende rekeningen van de ABN AMRO Bank N.V. aangetroffen, welke in totaal een positief
saldo vormden.

verslag 2

De ABN AMRO Bank N.V. is verzocht het positieve saldo over te maken naar de boedelrekening en
heeft dit uitgevoerd.
5.2

verslag 1

Er zijn geen leasecontracten op naam van de vennootschap aangetroffen.
5.3

verslag 1

Reclamerechten

Hierop is tot dusver geen beroep gedaan.
5.8

verslag 1

Eigendomsvoorbehoud

Er zijn nog geen goederen aangetroffen waar een eigendomsvoorbehoud op van toepassing kan zijn.
5.7

verslag 1

Boedelbijdragen

Niet van toepassing.
5.6

verslag 1

Separatistenpositie

Niet van toepassing.
5.5

verslag 1

Beschrijving zekerheden

Voor zover op dit moment bekend zijn er geen zekerheden gevestigd ten laste van de vennootschap.
5.4

verslag 1

Leasecontracten

Retentierechten

De curator heeft geen berichten ontvangen die er op wijzen dat er sprake is van een beroep op een
recht van retentie.
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Werkzaamheden
verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.
6.
Doorstart/voortzetten
Voortzetten
6.1
Exploitatie/zekerheden
6.2
Financiële verslaglegging
Doorstart
6.3
Beschrijving
6.4
Verantwoording
6.5
Opbrengst
6.6
Boedelbijdrage

verslag 1

Aangezien de activiteiten reeds vóór faillissement waren gestaakt is een voortzetting of doorstart niet
aan de orde.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden.

7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

Er is een ordentelijke administratie aangetroffen die aan de daaraan te stellen eisen lijkt te voldoen.
7.2

Depot jaarrekeningen

verslag 1

Blijkens het Handelsregister zijn de jaarrekening over de jaren 2009, 2010 en 2011 te laat gedeponeerd.

verslag 3

Er is sprake van onbehoorlijk bestuur aangezien drie opeenvolgende jaarrekeningen niet tijdig zijn
gedeponeerd. De bestuurder is aansprakelijk gesteld voor het faillissementstekort.

verslag 4

De curator zal nader overleg plegen met de bestuurder ten aanzien van het onbehoorlijk bestuur en de
consequenties.

verslag 5

Overleg met de bestuurder heeft nog niet tot concrete afspraken geleid. In een volgend verslag wordt
hierop teruggekomen.

verslag 6

De curator is in overleg met de bestuurder ten aanzien van de geconstateerde tekortkomingen.

verslag 7

Inmiddels is overeenstemming bereikt met de bestuurder ten aanzien van de afwikkeling van de
bestuurdersaansprakelijkheid. De rechter commissaris heeft hiervoor inmiddels toestemming verleend.
De formele afwikkeling dient nog plaats te vinden.

Verslag 8

De bestuurder heeft aangetoond dat er andere belangrijke oorzaken van het faillissement bestaan
anders dan het niet tijdig deponeren van de jaarrekeningen 2009, 2010 en 2011. Dat maakt dat er ten
aanzien van de deponeringsverplichting wel sprake is van onbehoorlijk bestuur maar dat dit niet leidt tot
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bestuurdersaansprakelijkheid. De bestuurdersaansprakelijkheid wordt hiermee als afgehandeld
beschouwd
7.3
verslag 1

In verband met de omvang van de vennootschap is dit punt niet van toepassing.
7.4

verslag 1

Controleverklaring accountant

Stortingsverplichting aandelen

Uit onderzoek is gebleken dat aan de stortingsverplichting is voldaan.
7.5

Onbehoorlijk bestuur

verslag 1

Er zijn vooralsnog geen aanwijzingen aangetroffen voor onbehoorlijk bestuur.

verslag 3-7

Zie sub 7.2.

verslag 8

Ten aanzien van de deponeringsverplichting is er sprake is van onbehoorlijk bestuur maar dit
onbehoorlijk bestuur leidt niet tot bestuurdersaansprakelijkheid.
7.6

verslag 1

Paulianeus handelen

Tot op heden is van paulianeus handelen niet gebleken.
Werkzaamheden

verslag 1

Er hebben de gebruikelijke inventariserende werkzaamheden plaatsgevonden waarbij schriftelijke en
mondelinge contacten met diverse partijen zijn onderhouden.

verslag 7

De curator heeft overleg gevoerd met de bestuurder en toestemming verzocht en verkregen voor
afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid.

verslag 8

De curator heeft het onderzoek naar bestuurdersaansprakelijkheid afgerond.

verslag 1

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Het ziet er naar uit dat er geen boedelvorderingen zullen ontstaan.
8.2

Pref. vord. van de fiscus

verslag 1

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 113.468,- , ter zake
loonheffingen en omzetbelasting.

verslag 2-8

De Belastingdienst heeft tot dusverre vorderingen ingediend tot een bedrag ad € 123.219,- , ter zake
loonheffingen en omzetbelasting.
8.3

Pref. vord. van het UWV
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Het UWV heeft geen vordering ingediend.
8.4

verslag 1

14021386

Andere pref. Crediteuren

Tot dusverre hebben geen andere preferente crediteuren zich gemeld.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

verslag 1

Tot op heden zijn 2 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 2

Tot op heden zijn 9 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.

verslag 3-8

Tot op heden zijn 11 concurrente vorderingen bij de curator ingediend.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren

verslag 1

€ 9.717,63.

verslag 2

€ 140.300,31.

verslag 3-8

€ 141.008,65.
8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

verslag 1

Er is thans nog geen definitieve uitspraak te doen omtrent de verwachte wijze van afwikkeling van het
faillissement hoewel het aannemelijk lijkt dat het faillissement te zijner tijd zal kunnen worden
voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

verslag 3-6

De wijze van afwikkeling zal afhangen van de uitkomst van de bestuurdersaansprakelijkheid. Hier kan
nog geen uitspraak over worden gedaan.

verslag 7

Het faillissement zal op korte termijn worden voorgedragen voor opheffing wegens toestand van de
boedel.

verslag 8

De curator zal het faillissement voor opheffing voordragen.
Werkzaamheden

verslag 1

verslag 1

De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en heeft correspondentie en (telefonische)
besprekingen gevoerd met crediteuren en gefailleerde zelf.

9.

Procedures

9.1
9.2
9.3

Naam wederpartij(en)
Aard procedure
Stand procedure

De curator is niet betrokken bij procedures namens of tegen de boedel.
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verslag 1-7

10.

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement

In dit stadium kan de curator hierover nog geen uitspraak doen.
10.2

verslag 1

14021386

Plan van aanpak

In de komende verslagperiode zal de debiteurenincasso worden voortgezet en zal een onderzoek
plaatsvinden naar de verkoop van de activa in begin 2013.

verslag 2

De debiteurenincasso wordt voortgezet evenals een onderzoek naar de administratie van ZAS Noord
B.V.

verslag 3

In de komende periode zal de bestuurdersaansprakelijkheidskwestie worden voortgezet en de
debiteurenincasso worden afgewikkeld.

verslag 4-6

De curator zal met de bestuurder de bestuurdersaansprakelijkheid en de afwikkeling hiervan bespreken.

verslag 7

In de komende periode zal de overeengekomen afwikkeling van de bestuurdersaansprakelijkheid
worden afgerond waarna het faillissement voor opheffing kan worden voorgedragen.

verslag 8

De curator zal het faillissement voor opheffing voordragen.
10.3

Indiening volgend verslag

Dit verslag is tevens het eindverslag.
Assen, 11 juli 2016

J.J. Gevers
curator
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