OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG
(ex art. 73A Fw.)

Faillissement: Bouw & Industrie Service Fijnaart B.V.
Nummer: verslag 2
Gegevens onderneming
Dossiernummer
:
Faillissementsnummer
Datum uitspraak :
Curator
:
Rechter-Commissaris
Data verslaglegging

:
:

:
:

Activiteiten onderneming :

Omzetgegevens

:

Personeel gemiddeld aantal

:

Saldo einde verslagperiode :
Verslagperiode
:
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
:

Datum: 28 april 2016

Bouw & Industrie Service Fijnaart B.V.
F011600001
C/02/16/9 F
5 januari 2016
mr. M.C.J. Oonk-Pallandt
mr. drs. C.T.M. Luijks
1e verslag: 1 februari 2016
2e verslag: 28 april 2016
De onderneming hield zich bezig met het
uitoefenen van een uitzendbureau,
arbeidsbemiddeling, algemene burgerlijke
en utiliteitsbouw. Het uitoefenen van een
(bouw) technisch uitzend-, wervings- en
detacheringsbureau. Het aannemen van (af) bouw-, renovatie- en sloopwerken inclusief
schilder-, stukadoor-, (elektro-) technische-,
fit-, installatie- en timmerwerkzaamheden.
2015: € 997.956,=
2014: € 543.437,=
2013: € 103.334,=
2
€ 18.969,49

:

1 februari t/m 24 april 2016
35 uren en 36 minuten
72 uren en 48 minuten

Opmerking vooraf:
Het verslag is gebaseerd op de informatie die de curator in hoedanigheid heeft bereikt.
Dit verslag bevat de tekst van het eventuele vorige verslag. De ontwikkelingen sinds het vorige verslag zijn cursief
weergegeven. De bijlagen, welke bij de vorige verslagen waren gevoegd, zijn niet opnieuw bijgevoegd.
Aan de lezers van dit verslag wordt verzocht eventuele op- en aanmerkingen door te geven aan de curator via
faillissementen@lawwise.nl of via onze afdeling faillissementen met het telefoonnummer 076 - 523 34 10.
Aan het verslag kunnen geen rechten worden ontleend.
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1.

INVENTARISATIE

1.1

Directie en organisatie:
Failliet is opgericht bij notariële akte van 20 december 2002 onder de naam Nagtzaam
Industriële Diensten B.V., welke naam op 4 oktober 2006 is gewijzigd naar de huidige naam.
Sinds 11 september 2015 is Bodek Holding B.V. enig aandeelhouder van failliet.
Overzicht bestuurders:
G.H.W. Nagtzaam

Nagtzaam
Uitzendgroep
B.V.

Metaal Industrie
Service Fijnaart B.V.

Bouw & Industrie
Service Fijnaart B.V.
tot 11-09-2015

Nagtzaam Industriële
Diensten B.V.

G.H.W. Nagtzaam

Bodek
Holding
B.V.

Bodek Personeel en
Detachering B.V.

1.2

Winst en Verlies:
2015: € 15.376,= +/+
2014: € 19.250,= -/2013: € 8.872,= +/+

1.3

Balanstotaal:
2015: € 55.254,=
2014: € 166.212,=
2013: € 29.102,=

Bouw & Industrie Service Fijnaart B.V.
vanaf 11-09-2015
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1.4

Lopende procedures:
Er loopt een procedure tussen de aanvrager van het faillissement (een werkneemster van
failliet) en failliet over een loonvordering. De curator heeft de rechtbank gemeld, de procedure
niet voort te zetten. De rechtbank heeft vonnis gewezen.

1.5

Verzekeringen:
De verzekeringen zijn nog niet opgezegd.

1.6

Huur:
Failliet huurt het bedrijfspand aan de Voorstraat 19, welke overeenkomst met toestemming
van de rechter-commissaris, is opgezegd.

1.7

Oorzaak faillissement:
Failliet houdt zich sinds 3 jaar bezig met het renoveren van woningen in Duitsland. Volgens de
bestuurder heeft failliet in het begin opstartproblemen gehad, maar inmiddels zou het
voldoende inkomsten genereren om aan haar verplichtingen te kunnen voldoen. In augustus
van het afgelopen jaar is er een discussie ontstaan tussen failliet en een werkneemster, die
volgens opgave van de bestuurder op de loonlijst was geplaatst als tegenprestatie voor een
ontvangen geldlening. In augustus 2015 is de betreffende lening ingelost en is er discussie over
de loonbetaling ontstaan, welke uiteindelijk ertoe heeft geleid dat door deze werkneemster
het faillissement is aangevraagd.
De bestuurder van failliet heeft aanvankelijk hoger beroep ingesteld tegen de uitspraak van
het faillissement, welk hoger beroep op 17 februari 2016 door het gerechtshof in ’sHertogenbosch zou worden behandeld. Het hoger beroep is inmiddels ingetrokken.
De curator zal nog nader onderzoek verrichten naar de oorzaak van het faillissement.

2.

PERSONEEL

2.1

Aantal ten tijde van faill.:
Er is één werknemer in dienst ten tijde van faillietverklaring.

2.2

Aantal in jaar voor faill.:
In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er twee werknemers werkzaam bij failliet.

2.3

Datum ontslagaanzegging:
De arbeidsovereenkomst met de werknemer is met toestemming van de rechter-commissaris
op 28 januari 2016 opgezegd door de curator.

Werkzaamheden: Contact bestuurder, rechter-commissaris, werknemer en uwv. Afgewikkeld.
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3.

ACTIVA
Onroerende zaken:

3.1

Beschrijving:
Na controle in het kadaster en volgens opgave van de bestuurder is het de curator gebleken
dat aan failliet geen onroerende zaken in eigendom toebehoren.

3.2

Verkoopopbrengst:
N.v.t.

3.3

Hoogte Hypotheek:
N.v.t.

3.4

Boedelbijdrage:
N.v.t.

Werkzaamheden: Geen
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving:
De bestuurder stelt zich op het standpunt dat de kantoorinventaris zijn privé eigendom is.

3.6

Verkoopopbrengst:
Thans onbekend.

3.7

Boedelbijdrage:
N.v.t.

3.8

Bodemvoorrecht fiscus:
Thans onbekend.

Werkzaamheden: Onderzoek eigendom kantoorinventaris.
Voorraden/Onderhanden werk
3.9

Beschrijving:
Volgens opgaaf van de bestuurder van failliet lopen er nog werkzaamheden voor het
afbouwen van woningen, welke nog uit gefactureerd dienen te worden.

3.10 Verkoopopbrengst:
Thans onbekend.
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3.11 Boedelbijdrage:
N.v.t.
Werkzaamheden: (Nog) geen.
Andere activa
3.12 Beschrijving:
Er zijn vooralsnog geen andere activa aangetroffen.
3.13 Verkoopopbrengst
Thans onbekend
Werkzaamheden: onderzoek naar aanwezigheid overige activa.
4.

DEBITEUREN

4.1

Omvang debiteuren:
Er zijn vorderingen op debiteuren. Een en ander is nog in onderzoek.

4.2

Opbrengst:
thans onbekend

4.3

Boedelbijdrage:
N.v.t.

Werkzaamheden: Onderzoek administratie.
5.

BANK/ZEKERHEDEN

5.1

Vordering van Bank(en):
Er heeft nog geen bank een vordering aangemeld.

5.2

Leasecontracten:
Er zijn twee leasecontracten voor twee voertuigen. Eén voertuig is inmiddels ingeleverd.

5.3

Beschrijving zekerheden:
Thans onbekend.

5.4

Separatistenpositie:
N.v.t.

5.4

Boedelbijdragen:
N.v.t.
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5.5

Eigendomsvoorbehoud:
Tot op heden heeft geen enkele crediteur een beroep op een eigendomsvoorbehoud gedaan.

5.7

Reclamerechten:
Tot op heden heeft geen enkele crediteur een beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8

Retentierechten:
Tot op heden heeft geen enkele crediteur een beroep gedaan op het recht van retentie.

Werkzaamheden: Correspondentie met banken en leasemaatschappijen.
6.

DOORSTART / VOORTZETTEN
Voortzetten

6.1

Exploitatie / zekerheden:
Niet van toepassing.

6.2

Financiële verslaglegging:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden: Geen.
Doorstart
6.3

Beschrijving:
De curator is met diverse partijen in gesprek voor een doorstart.

6.4

Verantwoording:
Thans onbekend.

6.4

Opbrengst:
Thans onbekend.

6.5

Boedelbijdrage:
N.v.t.

Werkzaamheden: Contacten met gegadigden.
7.

RECHTMATIGHEID

7.1

Boekhoudplicht:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre de boekhouding van failliet zodanig is ingericht
dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van failliet kunnen worden gekend.
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7.2

Depot Jaarrekeningen:
2015: (nog) niet gedeponeerd
2014: (nog) niet gedeponeerd
2013: 2 februari 2015 (te laat)
2012: 15 november 2013 (tijdig)

7.3

Goedk.Verkl. Accountant:
Failliet maakte gebruik van de vrijstelling die zij op grond van artikel 2:396 BW als “kleine”
vennootschap genoot.

7.4

Stortingsverpl. aandelen:
Gezien het feit dat de vennootschap in 2002 is opgericht, is een vordering uit hoofde van het
niet volstorten van de aandelen, verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre er sprake is van onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen:
De curator zal nog onderzoeken in hoeverre er sprake is van paulianeus handelen.

7.7

Opbrengst:
Niet van toepassing.

Werkzaamheden: Onderzoek administratie en correspondentie met bestuurder.
8.

CREDITEUREN

8.1

Boedelvorderingen:
Salaris curator p.m.
De verhuurder heeft een vordering aangemeld voor een bedrag van € 1.815,=.

8.2

Pref. vord. van de fiscus:
De belastingdienst heeft een vordering aangemeld voor een bedrag van € 65,=.

8.3

Pref. vord. van het UWV:
Het UWV heeft nog geen vordering aangemeld.

8.4

Andere pref. crediteuren:
Aanvraagkosten faillissement € 78,=.
Een voormalig werknemer heeft een vordering aangemeld voor een bedrag van € 1.500,=
bruto, ter zake niet overgenomen loonverplichtingen door het UWV.

8.5

Aantal concurrente crediteuren:
13
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8.6

Bedrag concurrente crediteuren:
Tot op heden is voor een bedrag van € 80.224,25 aan vorderingen bij de curator ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling:
Nog onbekend.

Werkzaamheden:
Verder inventariseren crediteuren.
9.

PROCEDURES

9.1

Naam wederpartij(en):
E. Dizdarevic

9.2

Aard procedure:
De procedure ziet op een vordering uit hoofde van onterechte ontvangen reiskosten.

9.3

Stand procedure:
Procedure is aangebracht voor de zitting van 27 januari 2015.
De curator heeft aangegeven de procedure niet voort te zetten, de rechtbank heeft vervolgens
vonnis gewezen.

Werkzaamheden: Geen
10.

OVERIG

10.1 Termijn afwikkeling faillissement:
Thans onbekend.
10.2 Plan van aanpak:
Onderzoek oorzaken faillissement;
Onderzoek mogelijkheden doorstart;
Onderzoek administratie / paulianeuze handelingen / bestuurdersaansprakelijkheid;
Inventarisatie crediteuren.
10.3 Indiening volgend verslag:
25 juli 2016

8

