
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 oktober 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 : € 2.631,52 

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 : 4 juli 2015 t/m 7 oktober 2015 

Bestede uren in verslagperiode 4 :   4,6 uren 

Bestede uren totaal : 52,9 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 het derde verslag heb ik gemeld dat er een aantal bedrijfsmiddelen van de gefailleerde 

vennootschap zijn 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 waren nog 

niet alle bedrijfsmiddelen verkocht. Een aantal van deze bedrijfsmiddelen zijn in de 

afgelopen verslagperiode alsnog verkocht. De verkoopopbrengst van deze bedrijfsmiddelen 

bedraagt € 98,62, incl. BTW. Dit is tevens de netto opbrengst, aangezien BVA Auctions B.V. 

over deze verkopen geen kosten in rekening heeft gebracht. 

  

De (middellijk) bestuurder heeft in de afgelopen verslagperiode aangegeven dat hij drie 

bureaus, alsmede drie bureaustoelen wenst over te nemen. Na daartoe verkregen 

toestemming van de rechter-commissaris zijn deze zaken voor € 211,75, incl. BTW 

onderhands verkocht aan de (middellijk) bestuurder. De koopprijs voor de bureaus en de 

bureaustoelen is inmiddels door de (middellijk) voldaan. 

  

3.6 Verkoopopbrengst  : € 1.460,48, incl. BTW. 

3.7 Boedelbijdrage  : Zie verslagen 1 en 2.   

3.8 Bodemvoorrecht fiscus  : Zie verslag 1. 

 

 

 

 



Openbaar faillissementsverslag : 4 
Insolventienummer :  C/16/14/1040 F 
Naam schuldenaar /schuldenaren : Studio van Hesse in liquidatie B.V.           3 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1.  

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. In het tweede verslag heb ik 

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

 

Ondanks pogingen daartoe heb ik in de afgelopen verslagperiode geen debiteurenbetalingen 

mogen ontvangen. Het is mij gebleken dat één debiteur, die een bedrag verschuldigd is van  

€ 2.794,34, niet langer is gevestigd op het bij mij bekende adres (hetgeen tevens het adres is 

dat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat vermeld). Aangezien van deze 

debiteur geen ander adres bij mij bekend is, is het, ook vanwege de kosten, weinig zinvol om 

tegen deze debiteur een procedure aanhangig te maken. Voornoemde vordering dient dan 

ook als oninbaar te worden beschouwd. 

De overige debiteuren betwisten de gestelde vordering. Gelet op het relatief geringe bedrag 

dat de diverse debiteuren verschuldigd zijn, zal ik tegen hen geen verdere 

rechtsmaatregelen treffen. De kosten van een procedure zullen niet opwegen tegen de 

eventuele baten. 

 

Gelet op het voorgaande is aan mijn werkzaamheden met betrekking tot de debiteuren een 

einde gekomen. 

 

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 en 2. 

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.   
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7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  : Zie verslagen 1 t/m 3. 

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1.  

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : *** 

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : Zie verslagen 1 t/m 3.  

7.6 Paulianeus handelen  : Zie verslagen 1 t/m 3.  

 

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   : €       998,78 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 4 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 122.983,96 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  :  

Gelet op het saldo op de faillissementsrekening en de hoogte van de faillissementskosten  

kan er geen enkele uitkering plaatsvinden aan de crediteuren. 

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 

  

10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Naar verwachting binnen drie maanden. 

10.2  Plan van aanpak   :  

- aan de rechter-commissaris zal het verzoek worden gedaan om het faillissement voor  

 opheffing wegens gebrek aan baten voor te dragen bij de rechtbank.   

  

10.3  Indiening volgend verslag   : N.v.t.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:   

 


