
Algemeen

Gegevens onderneming

Gegevens onderneming  :  RS Timmerwerken B.V.
Faillissementsnummer  :  F.15/16/49
Datum uitspraak   :  2 februari 2016
Curator    :  Mr. C.H.  Hartsuiker
Rechter-Commissaris   :  Mr. M.M. Kruithof
Faillissementsrekening  :  NL67KASA 0223339873

Activiteiten onderneming

De gefailleerde onderneming dreef een timmer- en aannemingsbedrijf en hield zich volgens de 
heer Sakala voornamelijk bezig met algemene (ver)bouwwerkzaamheden voor particulieren

Omzetgegevens

Er zijn nog geen jaarrekeningen of andere financiële gegevens van de vennootschap 
beschikbaar waaruit de winst en verlies of het balanstotaal kan worden opgemaakt.

Personeel gemiddeld aantal

Volgens het Kamer van Koophandel uittreksel zouden er geen personeelsleden zijn. 
Gefailleerde zou bij zijn werkzaamheden alleen gebruik maken van ZZP-ers. 

Saldo einde verslagperiode

€ 1.591,74

4.616,74

Verslagperiode

02-02-2016 t/m 01-03-2016

02-03-2016 t/m 04-08-2016

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000002645:F001

02-02-2016

mr. K. van Dijk

Curator: mr. C.H. Hartsuiker

Insolventienummer: F.15/16/49
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Bestede uren in verslagperiode

36,70 uur

116,10 uur

Bestede uren totaal

36,70 uur 

155,50 uur

Toelichting

De gefailleerde onderneming was laatstelijk gevestigd aan de Jadelaan 30 te (2132 XW) 
Hoofddorp.

Het faillissement is op 9 december 2015 gezamenlijk aangevraagd door Jongeneel B.V., BBN 
Bouwmaterialen B.V. en Stoel van Klaveren Bouwstoffen B.V.  en is uitgesproken op 2 februari 
2016. In het eerste gesprek op 5 februari 2016 met de bestuurder, de heer Sakala, is gewezen 
op de mogelijkheid van het instellen van hoger beroep tegen het faillissement doch is van deze 
mogelijkheid geen gebruik gemaakt.

De gefailleerde onderneming dreef een timmer- en aannemingsbedrijf en hield zich volgens de 
heer Sakala voornamelijk bezig met algemene (ver)bouwwerkzaamheden voor particulieren

Voortgang
In de afgelopen verslagperiode zijn er werkzaamheden verricht in het kader van het 
onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur en de overige 
rechtsmatigheidsvraagstukken. Dit zal de komende verslagperiode worden voortgezet.

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De vennootschap is opgericht d.d. 21 december 2012. 

Het gestorte en geplaatste kapitaal bedraagt € 1,-.

Sinds de oprichting van de vennootschap is de heer Roman Sakala enig aandeelhouder en 
bestuurder van de vennootschap.

De heer Sakala heeft de Slowaakse nationaliteit.

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.
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1.2 Winst en verlies

Er zijn nog geen jaarrekeningen of andere financiële gegevens van de vennootschap 
beschikbaar waaruit de winst en verlies of het balanstotaal kan worden opgemaakt.

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.3 Balanstotaal

zie Winst en Verlies

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.4 Lopende procedures

Er zijn volgens opgaaf van de bestuurder van gefailleerde geen lopende procedures.

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.5 Verzekeringen

De lopende verzekeringen worden geïnventariseerd en zullen indien nodig door de curator 
worden opgezegd.

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.6 Huur

Gefailleerde huurde een bedrijfsruimte aan de Jadelaan 30 te Hoofddorp van mevrouw M. 
Hijdra en mevrouw W. Hoorenman te Hoofddorp. De huurovereenkomst van deze ruimte is 
door de curator opgezegd.

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

1.7 Oorzaak faillissement

De aanvragers van het faillissement zijn Jongeneel B.V., BBN Bouwmaterialen B.V. en Stoel 
van Klaveren Bouwstoffen B.V. Voornoemde vennootschappen zijn verhuurders en 
leveranciers van bouwmaterialen en machines. Zij hebben het faillissement aangevraagd 
wegens het meerdere keren niet nakomen van lopende betalingsafspraken door gefailleerde. 

Volgens opgaaf van de bestuurder zijn de schulden aan de aanvragers onder meer  
veroorzaakt doordat gefailleerde sinds 2013 te maken heeft met een grote openstaande 
debiteurenpost. Door het uitblijven van (tijdige) betaling van verschillende debiteuren ontstond 
er een tekort aan liquide middelen bij gefailleerde, waardoor gefailleerde op haar beurt ook niet 
meer aan haar verplichtingen kon voldoen en de schulden verder opliepen. 

De curator zal in de komende verslagperiode onderzoek doen naar de oorzaken van het 
uiteindelijke faillissement van de vennootschap.
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Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

In de komende verslagperiode zal nader onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van 
het faillissement.

2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Volgens het Kamer van Koophandel uittreksel zouden er geen personeelsleden zijn. 
Gefailleerde zou bij zijn werkzaamheden alleen gebruik maken van ZZP-ers. Echter, uit punt 
8.2 van dit verslag volgt dat er wel diverse openstaande aanslagen loonheffingsbelasting zijn. 
Dat is waarschijnlijk de verschuldigde Loonheffing voor de verloning van de bestuurder. Er zal 
de komende verslagperiode daarom nader onderzoek worden gedaan naar mogelijk 
personeel.

Gefailleerde had geen personeel. Voor de werkzaamheden huurde zij ZZP-ers in.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

n.v.t.

2.3 Datum ontslagaanzegging

n.v.t.

2.4 Werkzaamheden

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Geen onroerende zaken

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden
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3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Er werd in de gehuurde bedrijfsruimte diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen, waaronder een 
machine waar kozijnen mee werden vervaardigd. De bedrijfsmiddelen zullen op korte termijn 
worden getaxeerd.

Verder zouden er bedrijfsmiddelen in de bedrijfsruimte zijn geweest voor het faillissement die 
eigendom zijn van de bestuurder en zijn VOF. Gefailleerde maakte voor haar werkzaamheden 
gebruik van deze bedrijfsmiddelen. Deze bedrijfsmiddelen zijn enige tijd voor het faillissement 
door de heer Sakala uit de bedrijfsruimte verplaatst. Naar het voorstaande zal in de komende 
verslagperiode onderzoek worden gedaan en er dient gecontroleerd te worden of de heer 
Sakala en zijn VOF de rechtmatige eigenaren zijn.

Er werd in de gehuurde bedrijfsruimte diverse bedrijfsmiddelen aangetroffen, 
waaronder een machine waar kozijnen mee werden vervaardigd. De bedrijfsmiddelen 
zijn inmiddels verkocht aan een opkoper, te weten Mobatech Holland B.V. voor een 
bedrag ad € 3.025,- inclusief btw.

3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

3.15 Andere activa: Beschrijving

Er is tot op heden nog geen andere activa aangetroffen.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Door het ontbreken van een complete en bijgewerkte administratie is er vooralsnog geen 
duidelijkheid of er nog openstaande debiteuren zijn die door de curator dienen te worden 
geïncasseerd. 

4.2 Opbrengst

4.3 Boedelbijdrage

4.4 Werkzaamheden
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5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

Gefailleerde hield een rekening aan bij de ABN Amro Bank N.V. Op de datum van het 
faillissement was de bankstand € 1.591,74. Dit bedrag werd thans op de boedelrekening 
overgemaakt.

 

5.2 Leasecontracten

De leasecontracten worden geïnventariseerd en zullen indien nodig door de curator worden 
opgezegd.

5.3 Beschrijving zekerheden

Geen zekerheden.

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing.

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing.

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Niet van toepassing.

5.7 Retentierechten

Niet van toepassing.

5.8 Reclamerechten

Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden
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6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

6.4 Doorstart: Beschrijving

Er is geen sprake van een doorstart of het voortzetten van de gefailleerde onderneming.

6.5 Doorstart: Verantwoording

6.6 Doorstart: Opbrengst

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

De aanwezige administratie is ingenomen en zal op haar juistheid worden onderzocht.
De aangeleverde administratie is niet compleet.

Tot op heden zijn er onder andere geen crediteurenlijsten of debiteurenlijsten aangeleverd en 
ontbreken de jaarrekeningen. De bestuurder van gefailleerde heeft gemeld dat hij zelf ook 
geen inzicht had in de exacte vermogenspositie van gefailleerde. De boekhouder van 
gefailleerde zou volgens de bestuurder alles regelen aangaande de administratie. Stukken van 
de boekhouder zijn echter tot op heden niet aangeleverd. Hieruit zou kunnen worden afgeleid 
dat de bestuurder niet in staat kan zijn geweest om een snel inzicht te verkrijgen in de rechten 
en verplichtingen en de vermogenspositie van de onderneming van gefailleerde en het 
onbehoorlijk bestuur daardoor conform artikel 2:248 BW vast zou staan. 

De voorlopige conclusie is dat de boekhouding niet voldoet aan de eisen van de wet.

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

Er is tot op heden geen complete administratie aangeleverd. De curator verwacht ook 
niet dat er een complete administratie is, omdat deze volgens het bestuur niet werd 
gevoerd althans de boekhouder allerlei stukken niet heeft verwerkt.
Er is derhalve niet aan de wettelijke boekhoudplicht ex artikel 2:10 BW voldaan.

7.2 Depot jaarrekeningen

Sinds de oprichting van de vennootschap in 2012 zijn er geen jaarrekeningen gedeponeerd. 
Door het niet deponeren van de jaarrekeningen drie jaren voorafgaand aan de datum van het 
faillissement, is niet voldaan aan de publicatieplicht en is hiermee sprake van onbehoorlijk 
bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak van het faillissement te zijn.
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Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

De vrijstelling ex artikel 2:396 BW geldt.

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

Volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Gelet op 7.1 en 7.2 kan er aanleiding voor de curator zijn om de bestuurder persoonlijk 
aansprakelijk te stellen voor het – te verwachten – boedeltekort. Er zal in de komende 
verslagperiode verder onderzoek worden gedaan naar de oorzaak van het faillissement, de 
kwaliteit van het bestuur en naar mogelijke maatregelen richting de bestuurder.

Er wordt verwezen naar het eerste verslag.

De komende verslagperiode zal verder onderzoek worden gedaan naar de kwaliteit van 
het bestuur en naar mogelijke maatregelen richting de bestuurder.

7.6 Paulianeus handelen

Er zal de komende verslagperiode onderzoek worden gedaan of er sprake is van paulianeus 
handelen.

Het onderzoek naar paulianeus handelen zal de komende verslagperiode verder worden 
voortgezet.
Diverse betalingen van gefailleerde aan haar bestuurder zijn onderwerp van het 
onderzoek. 

7.7 Werkzaamheden

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

Er zijn nog geen boedelvorderingen ingediend. Vanwege het opzeggen van de huur door de 
curator is de verwachting van de curator dat de verhuurder een boedelvordering in zal dienen 
gelijk aan  huursom van drie maanden.

De verhuurder heeft een boedelvordering ad € 8.791,28 ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

De fiscus heeft ter zake openstaande aanslagen loonheffing, omzetbelasting en 
vennootschapsbelasting een opeisbare vordering van in totaal € 105.771,13. 
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De fiscus heeft ter zake openstaande aanslagen loonheffing, omzetbelasting en 
vennootschapsbelasting een opeisbare vordering van in totaal € 126.397,13.

8.3 Pref. vord. van het UWV

Geen.

8.4 Andere pref. crediteuren

Namens de aanvragers van het faillissement is er een preferente vordering ingediend ad euro 
1.063,33.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

Er hebben zich thans 8 concurrente crediteuren gemeld. 

Er hebben zich thans 26 concurrente crediteuren gemeld. 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

Het bedrag aan thans ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 18.657,40.

Het bedrag aan thans ingediende concurrente vorderingen bedraagt € 142.894,43.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Over de verwachte wijze van afwikkeling is nog geen prognose te geven.

8.8 Werkzaamheden

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

Er zijn door of tegen de boedel geen procedures gestart.

9.4 Werkzaamheden

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Het is nog niet te overzien op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
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10.2 Plan van aanpak

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- de aanwezige administratie zal worden onderzocht;
- onderzoek naar wie als eigenaar / rechthebbende van de bedrijfsmiddelen / het actief heeft te 
gelden en wat er precies mee gebeurd is;
- verkoop van de bedrijfsmiddelen voorbereiden;
- onderzoek naar de oorzaak van het faillissement, de kwaliteit van het bestuur en mogelijke 
rechtsmaatregelen ter zake mogelijke onbehoorlijke taakvervulling door de bestuurder.

De volgende werkzaamheden zullen worden uitgevoerd:

- het onderzoek naar de kwaliteit van het bestuur en de rechtmatigheid zal worden 
  afgerond;
- als er aanleiding is voor rechtsmaatregelen zal de curator daar toe overgaan of een
  minnelijke regeling treffen.

10.3 Indiening volgend verslag

Het volgende verslag zal over 3 maanden worden ingediend.

10.4 Werkzaamheden
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