
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 3 juli 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 : € 2.316,73 

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  : Zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal : Zie verslag 1. 

 

Verslagperiode : 3 april 2015 t/m 3 juli 2015 

Bestede uren in verslagperiode 3 :   5,4 uren 

Bestede uren totaal : 44,5 uren 

 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Zie verslag 1.  

1.2  Winst en verlies : Zie verslag 1. 

1.3 Balanstotaal : Zie verslag 1. 

1.4 Lopende procedures : Zie verslag 1. 

1.5 Verzekeringen : Zie verslag 1. 

1.6 Huur : Zie verslag 1.   

1.7 Oorzaak faillissement : Zie verslag 1. 
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2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill.   : Zie verslag 1. 

2.2 Aantal in jaar voor faill.   : Zie verslag 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging   : Zie verslag 1.  

  

3. Activa 

Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving  : Zie verslag 1.  

 

Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In de door de gefailleerde vennootschap gebruikte bedrijfsruimte waren diverse 

bedrijfsmiddelen aanwezig die in eigendom toebehoren aan de gefailleerde vennootschap. 

Het betreft hier onder andere een aantal computers en fotoapparatuur.  

 

Zoals ik in het tweede verslag heb gemeld, heb ik getracht om de bedrijfsmiddelen 

onderhands te verkopen. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat er één partij is geweest die 

op deze zaken ook daadwerkelijk een bieding heeft uitgebracht. Deze bieding is echter lager 

dan de getaxeerde liquidatiewaarde, zodat ik, na daartoe verkregen toestemming van de 

rechter-commissaris, heb besloten om de bedrijfsmiddelen door BVA Auctions B.V. ter 

veiling te laten aanbieden.  

 

In de afgelopen verslagperiode zijn er een aantal bedrijfsmiddelen van de gefailleerde 

vennootschap verkocht door BVA Auctions B.V. De verkoopopbrengst van deze 

bedrijfsmiddelen bedraagt € 1.150,11, incl. BTW. Op deze verkoopopbrengst strekken nog 

wel in mindering de door BVA Auctions B.V. gemaakte kosten. Na aftrek van deze kosten 

bedraagt de netto verkoopopbrengst van de bedrijfsmiddelen € 908,11, incl. BTW. 

 

In het kader van de door BVA Auctions B.V. georganiseerde (internet) veilingen zijn nog niet 

alle bedrijfsmiddelen verkocht. De niet verkochte bedrijfsmiddelen zullen nogmaals ter 

veiling worden aangeboden. 

  

3.6 Verkoopopbrengst  : € 1.150,11, incl. BTW. 

3.7 Boedelbijdrage  : Zie verslagen 1 en 2.   

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : Zie verslag 1. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1.  

3.10 Verkoopopbrengst  : ***  

3.11  Boedelbijdrage  : *** 

  

Andere activa 

3.12 Beschrijving   : *** 
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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. In het tweede verslag heb ik 

gemeld dat ik van één debiteur een betaling heb mogen ontvangen van in totaal € 844,95.  

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik, ondanks verzoek daartoe, geen debiteurenbetalingen 

mogen ontvangen. Het bedrag aan openstaande debiteuren bedraagt dan ook nog steeds  

€ 7.059,05. In de komende verslagperiode zal er getracht worden nog enig bedrag 

geïncasseerd te krijgen bij de debiteuren. 

 

4.2 Opbrengst   : Zie verslag 2. 

4.3 Boedelbijdrage  : Zie verslag 1. 

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en)   : Zie verslag 1. 

5.2 Leasecontracten   : Zie verslag 1. 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslagen 1 en 2. 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : Zie verslag 1, alsmede punt 3.7 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   : Zie verslag 1.   

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De (middellijk) bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft, zoals ik in het eerste 

verslag heb gemeld, 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. De vragen die deze stukken bij mij hebben opgeroepen, zijn, zoals ik in het 

tweede verslag heb gemeld, beantwoord door de (middellijk) bestuurder van de gefailleerde 

vennootschap. Deze antwoorden hebben bij mij geen nieuwe vragen opgeroepen. 

  

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

In het eerste verlag heb ik gemeld dat de jaarrekening over 2012 te laat is gedeponeerd. Dit  

levert een wettelijk vermoeden op dat onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak  

is van het faillissement. Na het bestuderen van de administratie is mij gebleken dat het niet  

tijdig deponeren van de jaarrekening over 2012 geen rol heeft gespeeld bij het faillissement.  
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Het is duidelijk dat andere feiten en omstandigheden aan het faillissement ten grondslag  

hebben gelegen.  

 

Na het bestuderen van de administratie is mij voorts gebleken dat er geen sprake is geweest  

van onbehoorlijk bestuur. Mijn onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur is  

hiermee afgerond.  

  

7.6 Paulianeus handelen  : Hiervan is niet gebleken.  

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  : €   4.295,12 

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 28.507,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : € 34.682,96 

8.4 Andere pref. crediteuren   : PM 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 4 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 122.983,96 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- er op toezien dat de niet verkochte bedrijfsmiddelen alsnog worden verkocht; 

- verder gaan met het incasseren van de debiteurenvorderingen. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  


