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Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2014 € 1.273.146,00 € 78.968,00 € 433.297,00

2015 € 1.740.559,00 € 64.196,00 € 1.180.285,00

2016 € 1.722.713,00 € -46.874,00 € 473.137,00

2017 € 1.258.436,00 € -245.350,00 € 242.519,00

7 24-08-2018
 1

Boedelsaldo
€ 0,00

24-08-2018
 1

van
24-7-2018

t/m
24-8-2018

24-08-2018
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 24,70 uur

totaal 24,70 uur

1. Inventarisatie

Op 12 december 2008 werd de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid Prospect Uitzendwerken B.V. opgericht. 

Het maatschappelijk kapitaal van Prospect Uitzendwerken B.V. was op de 
datum van haar oprichting opgebouwd uit 900 gewone aandelen van ieder 
nominaal € 100,--. Het geplaatst kapitaal bedroeg op de datum van de 

24-08-2018
 1



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

oprichting € 18.000,--.

Op de datum van het uitspreken van het faillissement was de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Paques Beheer B.V. 
bestuurder en enig aandeelhouder van Prospect Uitzendwerken B.V. De heer 
M.M. Paques is bestuurder en enig aandeelhouder van Paques Beheer B.V.

Voor zover ik heb kunnen nagaan, is er geen sprake van lopende procedures. 24-08-2018
 1

Prospect Uitzendwerken B.V. heeft in het kader van de uitoefening van haar 
bedrijfsactiviteiten diverse verzekeringen afgesloten. Aan de 
assurantietussenpersoon zal het verzoek worden gedaan om deze 
verzekeringen, voor zover dat nog niet is gebeurd, te beëindigen. Bij die 
gelegenheid zal dan tevens aan de assurantietussenpersoon worden 
verzocht om na te gaan of er wellicht sprake is van een premierestitutie.

24-08-2018
 1

Prospect Uitzendwerken B.V. huurt een bedrijfspand te 8239 DA Lelystad aan 
de Apolloweg 2D. De huur voor dit bedrijfspand bedraagt € 16.800,-- per 
jaar. Bij aangetekende brief van 26 juli 2018 is de huurovereenkomst, met 
machtiging van de rechter-commissaris en met inachtneming van een 
opzegtermijn van drie maanden, door mij opgezegd. De huurovereenkomst 
zal derhalve eindigen op 26 oktober 2018.

24-08-2018
 1

De middellijk bestuurder van Prospect Uitzendwerken B.V. heeft aangegeven 
dat de omzet over 2017 en 2018 steeds verder achterbleef ten opzichte van 
de omzet over de periode tot en met 2016. Dit mede vanwege de 
omstandigheid dat er steeds minder opdrachten aan Prospect Uitzendwerken 
B.V. werden verstrekt. Daar kwam dan ook nog eens bij dat de (loon)kosten 
van Prospect Uitzendwerken B.V. (o.a. vanwege een stijging van de tarieven 
voor ZZP-ers) steeds verder stegen. 

De daling van de omzet, alsmede de stijging van de kosten hebben er 
uiteindelijk toegeleid dat Prospect Uitzendwerken B.V. op enig moment 
financieel niet meer in staat was om aan haar verplichtingen te voldoen. 
Aangezien er (op korte termijn) geen verbetering van het resultaat te 
verwachten viel, heeft de middellijk bestuurder besloten om het faillissement 
van Prospect Uitzendwerken B.V. aan te vragen. Het daartoe strekkende 
verzoekschrift is op 24 juli 2018 behandeld in de raadkamer van de rechtbank 
Midden-Nederland, locatie Lelystad.

In haar vonnis van 24 juli 2018 heeft de rechtbank het faillissement 
uitgesproken van Prospect Uitzendwerken B.V.

24-08-2018
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

2. Personeel

Personeelsleden
5

24-08-2018
 1

Personeelsleden
7

24-08-2018
 1

Datum Aantal Toelichting

26-7-2018 5

totaal 5

Het intakegesprek met de werknemers van de gefailleerde vennootschap 
heeft in de afgelopen verslagperiode plaatsgevonden. Tijdens dit gesprek 
zijn alle benodigde formulieren voor een overname van de loonverplichting 
ingevuld. Het UWV zal deze formulieren thans verder in behandeling nemen. 
Gelet hierop zijn met betrekking tot de werknemers (vooralsnog) geen 
verdere werkzaamheden door mij te verrichten.

24-08-2018
 1

3. Activa

Beschrijving Verkoopopbr. Hypotheek Boedelbijdr.

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

totaal € 0,00 € 0,00

N.v.t. 24-08-2018
 1



3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk

N.v.t. 24-08-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Een kantoorinventaris

totaal € 0,00 € 0,00

In het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand te Lelystad 
heb ik een (beperkte) kantoorinventaris aangetroffen. Het betreft hier een 
aantal bureaus, bureaustoelen, archiefkasten en een aantal computers. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de rechter-commissaris heb ik aan 
de verhuurder van het bedrijfspand een voorstel gedaan voor een overname 
van de kantoorinventaris. Ik ben thans in afwachting van een reactie van de 
verhuurder op mijn voorstel. 

Indien de verhuurder de inventaris niet wenst over te nemen, dan zal ik 
trachten deze inventaris aan een derde te verkopen.

24-08-2018
 1

De belastingdienst komt een bodemvoorrecht toe op de inventaris, die zich in 
het door de gefailleerde vennootschap gehuurde bedrijfspand bevindt. Er 
dient namelijk rekening gehouden te worden met een belastingschuld ten 
titel van omzetbelasting en loonbelasting, die niet kan worden voldaan vanuit 
het vrije boedelactief.

24-08-2018
 1

- trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap 
onderhands te verkopen aan de verhuurder.

24-08-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Door mij zijn geen voorraden aangetroffen.

Op de datum van het uitspreken van het
faillissement was er nog sprake van onderhanden
werk voor één opdrachtgever.

totaal € 0,00 € 0,00



Toelichting voorraden / onderhanden werk

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

Uit mijn gesprekken met de middellijk bestuurder is mij gebleken dat er op de 
datum van het uitspreken van het faillissement nog werkzaamheden voor 
één opdrachtgever stonden gepland. Gelet op het feit dat de noodzakelijke 
verzekeringen, wegens een achterstand in de betaling van de premie, reeds 
waren beëindigd, heb ik besloten om het onderhanden werk niet uit te 
voeren. Dit zou teveel risico's voor de faillissementsboedel met zich 
meebrengen.

24-08-2018
 1

Met betrekking tot de voorraden en het onderhanden werk zijn door mij geen 
werkzaamheden meer te verrichten.

24-08-2018
 1

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

Subsidieaanvraag

totaal € 0,00 € 0,00

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten kon de 
gefailleerde vennootschap een subsidie aanvragen voor het begeleiden van 
MBO-leerlingen. Het is mij gebleken dat er over het schooljaar 2017-2018 nog 
een subsidieaanvraag kan worden gedaan. In de komende verslagperiode 
zal ik deze subsidieaanvraag in orde (laten) maken.

24-08-2018
 1

- de subsidieaanvraag voor het schooljaar 2017-2018 in orde (laten) maken. 24-08-2018
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

4. Debiteuren

Beschrijving Omvang Opbrengst Boedelbijdr.

Vorderingen op opdrachtgevers € 63.448,47

totaal € 63.448,47 € 0,00 € 0,00

Uit de administratie van de gefailleerde vennootschap blijkt dat zij op de 
datum van het uitspreken van het faillissement van haar opdrachtgevers nog 
een bedrag te vorderen had van in totaal € 63.448,47. Het betreft hier in 
totaal 5 opdrachtgevers. Deze opdrachtgevers zullen worden verzocht om de 
openstaande factuur/ facturen te voldoen.

24-08-2018
 1

- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren. 24-08-2018
 1

5. Bank/Zekerheden

€ 217.637,65

In het kader van de uitoefening van haar bedrijfsactiviteiten heeft de 
gefailleerde vennootschap van ABN Amro een financiering verkregen. Uit 
hoofde van deze financiering had ABN Amro op de datum van het uitspreken 
van het faillissement een vordering op de gefailleerde vennootschap van in 
totaal € 217.637,65. ABN Amro is voor voornoemd bedrag opgenomen op de 
lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.

24-08-2018
 1

In de afgelopen verslagperiode is het mij gebleken dat de gefailleerde 
vennootschap diverse leasecontracten voor auto's heeft afgesloten. Het 
betreft hier in totaal 10 leaseauto's. In alle gevallen is er sprake van financial 
lease.

De leasemaatschappijen hebben in de afgelopen verslagperiode de 
leaseauto's opgehaald. Eén leasemaatschappij heeft haar vordering op de 
gefailleerde vennootschap inmiddels ter verificatie ingediend, welke vordering 
door mij ook is opgenomen op de crediteurenlijst. Ik ben thans in afwachting 
van de vordering van de andere leasemaatschappij.

24-08-2018
 1



5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Zoals hiervoor onder punt 5.1 reeds bleek, heeft de gefailleerde 
vennootschap een financiering verkregen van ABN Amro. In het kader van 
deze financiering heeft ABN Amro zekerheden bedongen. Het betreft hier 
onder andere een (stil)pandrecht op de debiteurenvorderingen. Uit de 
ontvangen stukken is het mij gebleken dat het pandrecht op een juiste w ijze 
is gevestigd.

Voor de financiering bij ABN Amro is Paques Beheer B.V., zijnde de 
moedermaatschappij van de gefailleerde vennootschap, mede-aansprakelijk. 
De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft voor de 
financiering bovendien een borgstelling afgegeven.

24-08-2018
 1

*** 24-08-2018
 1

Tot op heden hebben zich bij mij nog geen crediteuren gemeld, die zich 
hebben beroepen op een eigendomsvoorbehoud.

24-08-2018
 1

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

24-08-2018
 1

*** 24-08-2018
 1

Met ABN Amro heb ik afgesproken dat ik voor en namens haar zal overgaan 
tot het incasseren van de openstaande debiteurenvorderingen, zulks 
overeenkomstig een boedelbijdrage van 10% over de geïncasseerde 
bedragen.

24-08-2018
 1

- met ABN Amro contact onderhouden over onder andere de inning van de 
debiteurenvorderingen. Dit in verband met de overeengekomen 
boedelbijdrage.

24-08-2018
 1



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Op de datum van het uitspreken van het faillissement waren er, mede gelet 
op het feit dat de noodzakelijke verzekeringen reeds waren beëindigd, 
onvoldoende mogelijkheden om de exploitatie voort te zetten.

24-08-2018
 1

N.v.t. 24-08-2018
 1

N.v.t. 24-08-2018
 1

Doorstarten onderneming

Gelet op onder andere de aard en de omvang van het onderhanden werk, 
waren er onvoldoende kansen en mogelijkheden om een doorstart te 
realiseren.

24-08-2018
 1

N.v.t. 24-08-2018
 1

€ 0,00

N.v.t.

24-08-2018
 1

€ 0,00

N.v.t.

24-08-2018
 1

N.v.t. 24-08-2018
 1



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap heeft mij de bij 
hem in bezit zijnde administratie ter hand gesteld. Het betreft hier onder 
andere de inkoop- en verkoopfacturen, de jaarrekeningen en de 
grootboekadministratie. Inmiddels ben ik begonnen met het bestuderen van 
deze administratie. In de komende verslagperiode zal ik hiermee verder 
gaan.

24-08-2018
 1

Uit het handelsregister is mij gebleken dat de jaarrekeningen over 2009 en 
2010, alsmede de jaarrekeningen over de periode 2014 t/m 2016 tijdig zijn 
gedeponeerd. De jaarrekeningen over de periode 2011 t/m 2013 zijn niet 
tijdig gedeponeerd.

24-08-2018
 1

*** 24-08-2018
 1

De gefailleerde vennootschap is opgericht op 12 december 2008; een 
eventuele vordering ter zake van de volstortingsplicht is, gelet op het arrest 
van de Hoge Raad van 17 juni 2003, dan ook verjaard.

24-08-2018
 1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Naar eventuele feiten en/of omstandigheden die w ijzen op mogelijk 
onbehoorlijk bestuur zal in de komende verslagperiode nader onderzoek 
worden gedaan.

24-08-2018
 1

7.6 Paulianeus handelen

Bij het bestuderen van de grootboekadministratie van de gefailleerde 
vennootschap zijn er bij mij vermoedens van paulianeus handelen ontstaan. 
In verband met deze vermoedens heb ik een aantal vragen gesteld aan de 
middellijk bestuurder van de gefailleerde vennootschap. Ik ga ervan uit dat 
mijn vragen spoedig zullen worden beantwoord.

24-08-2018
 1

Voor wat betreft de rechtmatigheid verw ijs ik naar hetgeen ik hiervoor heb 
gesteld.

24-08-2018
 1



7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- erop toezien dat mijn vragen met betrekking tot mijn vermoedens van 
paulianeus handelen worden beantwoord.

24-08-2018
 1

8. Crediteuren

€ 0,00

Er is nog geen sprake van boedelvorderingen. Er zijn wel twee latente 
boedelvorderingen, namelijk de huurpenningen vanaf de datum van het 
uitspreken van het faillissement tot en met de datum waarop de 
huurovereenkomst zal eindigen en de vordering van het UWV. Deze 
vorderingen staan echter nog niet vast.

24-08-2018
 1

€ 0,00 24-08-2018
 1

€ 0,00

Het UWV heeft nog geen preferente vordering ingediend.

24-08-2018
 1

€ 6.654,17

Het betreft hier een preferente vordering van een voormalige werknemer van 
de gefailleerde vennootschap.

24-08-2018
 1

3 24-08-2018
 1

€ 295.487,08 24-08-2018
 1



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

Nog niet bekend. 24-08-2018
 1

- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren. 24-08-2018
 1

9. Procedures

N.v.t. 24-08-2018
 1

N.v.t. 24-08-2018
 1

N.v.t. 24-08-2018
 1

N.v.t. 24-08-2018
 1



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

- in overleg met de assurantietussenpersoon de verzekeringen van de 
gefailleerde vennootschap beëindigen;
- trachten de kantoorinventaris van de gefailleerde vennootschap 
onderhands te verkopen aan de verhuurder;
- de subsidieaanvraag voor het schooljaar 2017-2018 in orde (laten) maken;
- trachten de openstaande debiteurenvorderingen te incasseren;
- met ABN Amro contact onderhouden over onder andere de inning van de 
debiteurenvorderingen. Dit in verband met de overeengekomen 
boedelbijdrage;
- verder gaan met het bestuderen van de administratie;
- het onderzoek naar mogelijk onbehoorlijk bestuur en mogelijk paulianeus 
handelen voortzetten;
- erop toezien dat mijn vragen met betrekking tot mijn vermoedens van 
paulianeus handelen worden beantwoord;
- verder gaan met het inventariseren van de crediteuren.

24-08-2018
 1

Nog niet bekend. 24-08-2018
 1

24-11-2018 24-08-2018 
 1

Voor wat betreft de nog door mij te verrichten werkzaamheden verw ijs ik 
naar hetgeen ik hieromtrent onder "Plan van aanpak" heb gemeld.

24-08-2018
 1

Bijlagen
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