
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 6 januari 2015 

 

Gegevens onderneming : STUDIO VAN HESSE B.V. in liquidatie 

Faillissementsnummer : C 16/14/1040 F 

Datum uitspraak : 9 december 2014 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. M.H.F. van Vugt 

Saldo faillissementsrekening : € 565,23 

Activiteiten onderneming: : 

-  het verrichten van de werkzaamheden van een 

full-service reclamebureau met een eigen 

ontwerp- en fotostudio en het verzorgen van 

video- en audioproducties, alles in de meest 

brede zin van het woord; 

-  het oprichten en verwerven van, het deelnemen 

in, het samenwerken met en het voeren van de 

directie over andere ondernemingen, alsmede 

het (doen) financieren, ook door middel van het 

stellen van zekerheden, van andere 

ondernemingen, met name van die waarmee de 

vennootschap in een groep is verbonden; 

-  het verrichten van al datgene wat met dit doel in 

de ruimste zin van het woord verband houdt, 

zowel voor eigen rekening, als voor rekening van 

derden.  

 

Omzetgegevens  

  : *** 

 

 

 

De omzet over 2013 heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 30 september 2013. 

 

Personeel gemiddeld aantal : 3 

 

Verslagperiode : 9 december 2014 t/m 6 januari 2015 

Bestede uren in verslagperiode 1 : 16,4 uren 

Bestede uren totaal : 16,4 uren 

 

 

 

2010 € 428.139,-- 

2011 € 309.333,-- 

2012 € 350.118,-- 

2013 € 95.184,-- 
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1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : 

Op 17 september 1993 werd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  

Studio van Hesse B.V. opgericht. 

  

Het maatschappelijk kapitaal van Studio van Hesse B.V. was op de datum van oprichting 

opgebouwd uit 200 gewone aandelen van ieder nominaal fl. 1.000,--. Het geplaatst kapitaal 

bedroeg op de datum van oprichting fl. 40.000,--. 

 

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten vennootschap met 

beperkte aansprakelijkheid Cipress Holding B.V. enig bestuur en aandeelhouder van Studio 

van Hesse B.V. De heer P.C. van Hesse is enig bestuurder en aandeelhouder van Cipress 

Holding B.V. 

 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat er op 1 september 2014 een 

besluit tot ontbinding van Studio van Hesse B.V. is genomen.  

 

1.2  Winst en verlies     

 

  

 

 

 

Het resultaat over 2013 heeft betrekking op de periode 1 januari t/m 30 september 2013. 

 

1.3 Balanstotaal    

 

 

 

 

Het balanstotaal 2013 betreft het totaal per 30 september 2013. 

 

1.4 Lopende procedures  :  

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was er sprake van een procedure, 

welke procedure door een werknemer van Studio van Hesse B.V. aanhangig is gemaakt. 

Deze procedure stond reeds op de datum van het uitspreken van het faillissement reeds 

voor het wijzen van vonnis.  

 

Op 10 december 2014 heeft de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, sector kanton 

Studio van Hesse B.V. onder andere veroordeeld om aan de werknemer een bedrag te 

betalen van in hoofdsom € 9.351,49 bruto. 

 

 

 

 

 

2010 -/- € 150.932,-- 

2011 -/- € 183.698,-- 

2012 -/- € 65.619,-- 

2013 -/- € 73.084,-- 

2010 € 313.195,-- 

2011 € 211.821,-- 

2012 € 114.546,-- 

2013 € 157.814,-- 



Openbaar faillissementsverslag : 1 
Insolventienummer :  C/16/14/1040 F 
Naam schuldenaar /schuldenaren : Studio van Hesse in liquidatie B.V.           3 

 

1.5 Verzekeringen       :  

De verzekeringen die door of namens de gefailleerde vennootschap zijn afgesloten, waren, 

voor ik heb kunnen nagaan, reeds voor de datum van het uitspreken van het faillissement 

beëindigd. 

 

1.6 Huur  :  

Door de gefailleerde vennootschap werd al geruime tijd geen bedrijfsruimte meer gehuurd. 

De activiteiten van de vennootschap werden vervolgens verricht vanuit de woning van haar 

(middellijk) bestuurder. 

  

1.7 Oorzaak faillissement  : 

Studio van Hesse B.V. diende aan één van haar werknemers nog het overeengekomen salaris 

vanaf augustus 2014 te voldoen. Aangezien Studio van Hesse B.V., ondanks meerdere 

sommaties daartoe, weigerde om het door haar verschuldigde salaris te voldoen, heeft deze 

werknemer uiteindelijk geen andere mogelijkheid gezien dan het aanvragen van het 

faillissement. 

 

Het verzoekschrift is op 9 december 2014 behandeld in de raadkamer van de Rechtbank 

Midden-Nederland, locatie Utrecht. De middellijk bestuurder van Studio van Hesse B.V. was 

bij deze zitting aanwezig. De rechtbank heeft vervolgens op 9 december 2014 het 

faillissement van Studio van Hesse B.V. in liquidatie uitgesproken. 

 

Hoewel de middellijk bestuurder is gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van hoger 

beroep tegen het vonnis tot faillietverklaring, heeft hij van deze mogelijkheid geen gebruik,   

 

2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : 3 

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : 3   

2.3 Datum ontslagaanzegging   : 11 december 2014.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  :  

Er is geen sprake van onroerende zaken die in eigendom aan de gefailleerde vennootschap 

toebehoren.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In de door de gefailleerde vennootschap gebruikte bedrijfsruimte zijn diverse 

bedrijfsmiddelen aanwezig die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde vennootschap. 

Het betreft hier onder andere een aantal computers en fotoapparatuur.  

 

Reeds voor het uitspreken van het faillissement heeft er in opdracht van de ING een taxatie 

van de bedrijfsmiddelen plaatsgevonden. 
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Inmiddels ben ik met diverse partijen in gesprek over een overname van de bedrijfsmiddelen 

van de gefailleerde vennootschap. Deze partijen zullen op zeer korte termijn de 

bedrijfsmiddelen van de gefailleerde gaan bezichtigen. Het is mijn verwachting dat de 

verkoop van de bedrijfsmiddelen in de komende verslagperiode kan worden afgerond. 

  

3.6 Verkoopopbrengst  : *** 

3.7 Boedelbijdrage  :  

Met de ING is afgesproken dat de eerste € 1.000,-- van de verkoopopbrengst van de 

bedrijfsmiddelen aan de faillissementsboedel zal toekomen. Over het meerdere betaalt ING 

een boedelbijdrage overeenkomstig de separatistenregeling, derhalve 10% van de 

verkoopopbrengst. 

   

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  :  

De fiscus komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in het bedrijfspand 

bevindt. Er dient rekening gehouden te worden met 

een belastingschuld ten titel van omzetbelasting en 

loonbelasting, die niet voldaan kan worden uit het 

vrije boedelactief. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   :  

Er zijn door mij geen voorraden aangetroffen. Evenmin was er op de datum van het 

uitspreken van het faillissement sprake van onderhanden werk. 

  

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : *** 

  

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : *** 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Uit de administratie is mij gebleken dat het bedrag aan openstaande debiteurenvorderingen 

op de datum van het faillissement in totaal € 7.904,-- bedroeg. De debiteuren zullen op korte 

termijn door mij worden aangeschreven, zulks met het verzoek om tot betaling van de 

openstaande factuur/ facturen over te gaan. 

 

4.2 Opbrengst   : *** 

4.3 Boedelbijdrage  :  

De ING betaalt voor mijn werkzaamheden met betrekking tot de inning van de 

debiteurenvorderingen een boedelbijdrage overeenkomstig de separatistenregeling, 

derhalve 10% van het geïncasseerde bedrag. 
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5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   :  

De gefailleerde vennootschap heeft een bankrekening bij ABN Amro. Het saldo op deze 

bankrekening bedroeg op de datum van het uitspreken van het faillissement € 565,23. ABN 

Amro heeft dit bedrag inmiddels overgemaakt naar de faillissementsrekening.  

 

Voorts heeft de gefailleerde vennootschap bij ING een bankrekening. Het betreft hier een 

krediet in rekening-courant. Op de datum van het faillissement had de ING uit hoofde van 

deze rekening-courantverhouding een vordering op de gefailleerde vennootschap van in 

totaal € 115.565,58. De ING heeft haar vordering ter verificatie ingediend, welke vordering 

ook is opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldvorderingen. 

 

5.2 Leasecontracten   : Er is geen sprake van leasecontracten. 

5.3 Beschrijving zekerheden   :  

In het kader van de rekening-courantverhouding heeft de ING zekerheden bedongen. Het 

betreft hier een (stil) pandrecht op onder andere de bedrijfsmiddelen en de 

debiteurenvorderingen. Uit de stukken die ik van ING heb mogen ontvangen, is mij gebleken 

dat het pandrecht op een juiste wijze is gevestigd.  

 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : Zie punt 3.7 en 4.3 van dit verslag. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   :  

Er hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld die zich hebben beroepen op een 

eigendomsvoorbehoud.  

 

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   :  

Aangezien de gefailleerde vennootschap op de datum van het uitspreken van het 

faillissement haar activiteiten feitelijk reeds had gestaakt, waren er onvoldoende 

mogelijkheden voor een doorstart, dan wel het voortzetten van de onderneming.   

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft inmiddels een aantal 

boekhoudkundige stukken aan mij overhandigd. Het betreft hier onder andere de 

jaarrekeningen over de periode 2010 t/m 2012 en de tussentijdse cijfers over 2013. 

  

In de komende verslagperiode zal de boekhouding nader worden bestudeerd. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : 

Uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel is mij gebleken dat vanaf 2000 enkel 

en alleen de jaarrekeningen over 2007,2010 en 2012 niet tijdig zijn gedeponeerd. De 

jaarrekening over 2012 is gedeponeerd op 7 februari 2014. Deze jaarrekening had uiterlijk 

op 31 januari 2014 moeten zijn gedeponeerd. 
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7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   :  

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 17 september 1993; een eventuele vordering  

ter zake van de volstortingsverplichting is, gelet op het arrest van de Hoge Raad van  

17 oktober 2003, verjaard  

 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die zouden 

kunnen wijzen op onbehoorlijk bestuur zal nog nader onderzoek worden gedaan.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Hier zal nog nader onderzoek naar worden gedaan.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : 

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen. Er is in ieder geval wel één latente 

boedelvorderingen, namelijk een vordering van het UWV. Deze vordering staat op dit 

moment echter nog niet vast. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 28.439,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : Nog niet bekend. 

8.4 Andere pref. crediteuren   : *** 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 1 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 115.565,58 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     :  

Voor wat betreft de procedures verwijs ik naar hetgeen ik hieromtrent onder punt 1.4 van  

dit verslag heb gemeld. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- verkopen van de bedrijfsmiddelen; 

- de debiteurenvorderingen innen; 

- de boekhouding bestuderen; 

- onderzoek doen naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen; 

- de vordering van het UWV afwachten; 

- verder inventariseren van de crediteuren. 

 

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


