
 

 

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 mei 2015 

 

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid VALK SERVICES B.V.  

Faillissementsnummer : C 16/15/89 F 

Datum uitspraak : 3 februari 2015 

Curator : mr. W. Ploeg 

R-C  : mr. D.M. Staal 

 

Saldo faillissementsrekening : € 60,50 

Activiteiten onderneming: : advisering op het gebied van management en 

bedrijfsvoering, groothandel in bruin- en witgoed, 

groothandel in audio- en video apparatuur.  

 

Omzetgegevens  : Zie verslag 1. 

Personeel gemiddeld aantal : Zie verslag 1. 

 

Verslagperiode :  3 maart 2015 t/m 27 mei 2015 

Bestede uren in verslagperiode 2 :  10,9 uren 

Bestede uren totaal :  27,3 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.  

 

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. 
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Bedrijfsmiddelen 

3.5 Beschrijving   :  

In het eerste verslag heb ik gemeld dat de bedrijfsmiddelen bestaan uit een bureau, een 

bureaustoel en een computer. Na daartoe verkregen toestemming van de rechter- 

commissaris zijn de bedrijfsmiddelen voor € 50,--, excl. btw verkocht aan de zoon van de  

bestuurder. Deze zoon heeft de koopprijs van de bedrijfsmiddelen inmiddels voldaan. 

 

Voorraden/ onderhanden werk 

3.9  Beschrijving   : Zie verslag 1. 

 

Andere activa 

3.12 Beschrijving  : n.v.t. 

  

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren   :  

Uit de jaarrekeningen en de grootboekkaarten blijkt, zoals ik in het eerste verslag heb  

gemeld, dat de gefailleerde vennootschap een vordering uit hoofde van een rekening- 

courantverhouding heeft op haar (middellijk) bestuurder en A.J. Valk Holding B.V.  

 

Hoewel de Rabobank in eerste instantie deze debiteurenvorderingen zelf zou gaan  

incasseren, heb ik in de afgelopen verslagperiode met de Rabobank afgesproken dat ik zal  

gaan trachten de debiteurenvorderingen te incasseren. 

 

Met de bestuurder van de gefailleerde vennootschap ben ik inmiddels in gesprek over de  

rekening-courantvordering die de gefailleerde vennootschap op hem in privé heeft. In dat 

kader heb ik, na overleg met de Rabobank en onder voorbehoud van goedkeuring door de  

rechter-commissaris, aan de bestuurder een voorstel gedaan voor een afkoopsom voor de  

rekening-courantvordering. Op mijn laatste voorstel heb ik van de bestuurder nog geen  

reactie mogen ontvangen. 

 

Uit de bij mij in bezit zijnde financiële stukken is mij gebleken dat A.J. Valk Holding B.V. geen  

verhaal biedt. De rekening-courantvordering op deze vennootschap dient naar mijn mening  

voorlopig dan ook als oninbaar te worden beschouwd. 

 

In de afgelopen verslagperiode heb ik de debiteurenadministratie van de gefailleerde  

vennootschap nader bestudeerd. Hieruit blijkt dat er mogelijk nog één handelsdebiteur is,  

die een bedrag is verschuldigd aan de gefailleerde vennootschap. Het betreft hier een  

bedrag van in totaal € 1.104,32, incl. btw. Ik heb aan de bestuurder gevraagd of het juist is  

dat er nog één handelsdebiteur is. Indien dit het geval mocht zijn, dan zal deze debiteur  

worden verzocht om het verschuldigde bedrag over te maken naar de  

faillissementsrekening.  

 

4.2 Opbrengst   : *** 
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4.3 Boedelbijdrage  :  

Voor mijn werkzaamheden met betrekking tot de inning van de debiteurenvorderingen 

betaalt de Rabobank een boedelbijdrage van 15%, zulks met een minimum van € 600,--. 

  

5. Bank / Zekerheden 

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

5.2 Leasecontracten  : Zie verslag 1. 

5.3 Beschrijving zekerheden   : Zie verslag 1. 

5.4 Separatistenpositie   : *** 

5.5 Boedelbijdragen   : *** 

5.6 Eigendomsvoorbehoud   : ***  

5.7 Reclamerechten   : n.v.t.  

5.8 Retentierechten   : n.v.t. 

 

6. Doorstart / voortzetten   : Zie verslag 1. 

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht  : Zie verslag 1. 

7.2 Depot jaarrekeningen  : Zie verslag 1. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant  : ***   

7.4 Stortingsverpl. aandelen   : Zie verslag 1. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur  : 

Tot op heden is mij niet gebleken dat een onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke  

oorzaak is van het faillissement.  

  

7.6 Paulianeus handelen  :  

Er mij niet gebleken van feiten en/of omstandigheden die wijzen op paulianeus handelen. 

  

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen  :  

Op dit moment zijn er nog geen boedelvorderingen.  

8.2 Pref. vord. van de fiscus   : € 205.219,-- 

8.3 Pref. vord. van het UWV   : *** 

8.4 Andere pref. crediteuren   : *** 

8.5 Aantal concurrente crediteuren  : 1 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren  : € 310.655,32 

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling  : Nog niet bekend.  

 

9. Procedures 

9.  Procedures     : Zie verslag 1. 
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10.  Overig  

10.1  Termijn afwikkeling faill.   : Nog niet bekend. 

10.2  Plan van aanpak    :  

- trachten met de bestuurder overeenstemming te bereiken over een afkoopsom voor 

de rekening-courantvordering; 

- bij de bestuurder informatie vragen over de mogelijke vordering op een 

handelsdebiteur. 

  

10.3  Indiening volgend verslag   : Over drie maanden.  

 

11. ONDERTEKENING  

 

Handtekening curator:  

 

  

 

 


