
FAILLISSEMENTSVERSLAG   

 

Nummer : 1 

Datum   : 17 juni 2014 

 

 

Gegevens onderneming : De Moor Montage BV 

Faillissementsnummer  : F 17/14/127 

Datum uitspraak  : 10 juni 2014 

Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 

R-C    : mr. J. Smit 

 

Activiteiten onderneming :  

De besloten vennootschap exploiteerde een montagebedrijf op het gebied van staalconstructies en 

dak- en wandbeplating, het verrichten van laswerk, het leveren van staalconstructies en 

bouwgerelateerde werkzaamheden.  

Omzetgegevens   :  

Concrete cijfers ontbreken nog. De boekhouding is opgevraagd, maar ten tijde van het opstellen van 

dit verslag nog niet ontvangen.  

Personeel gemiddeld aantal : 4 

Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 

 

Verslagperiode   : 10 juni 2014 tot 17 juni 2014  

Bestede uren in  

verslagperiode    : 5 uur en 6 minuten 

Bestede uren Totaal  : 5 uur en 6 minuten 

 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1. Directie en organisatie  :  

Enig aandeelhouder en bestuurder is de besloten vennootschap André de Moor Holding BV, 

gevestigd op hetzelfde adres als de failliete vennootschap. Enig aandeelhouder en 

bestuurder van André de Moor Holding BV is de heer André Edwin de Moor.  

1.2. Winst en verlies  :  

Concrete cijfers ontbreken nog. Er is een rekening-courantverhouding met de ABN AMRO van 

ongeveer - € 136.000,00. Er zijn volgens opgave van de bestuurder belastingschulden.  

1.3 Balanstotaal   :  

Concrete cijfers ontbreken nog en zijn opgevraagd.  

1.4 Lopende procedures  :  

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedures.  

1.5  Verzekeringen   :  

Voor zover bekend zijn er verzekeringen, maar is er volgens opgave van de natuurlijke 

bestuurder een achterstand in de betalingen.  

1.6  Huur    :  

De bedrijfsmaterialen worden volgens opgave van de natuurlijke bestuurder gehuurd van 

André de Moor Holding BV. Tevens wordt een kleine kantoorruimte op het kantooradres 

gebruikt. Onduidelijk of er sprake is van een huur- of gebruiksovereenkomst.  
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1.7  Oorzaak faillissement   :  

Volgens de natuurlijke bestuurder is het faillissement een gevolg van een combinatie van 

factoren, namelijk een afnemende vraag naar bouwgerelateerde werkzaamheden, de 

noodzaak om onder de kostprijs werken aan te nemen en privéomstandigheden van de zijde 

van de natuurlijke bestuurder (ziekte). De algehele economische teruggang in 

bouwgerelateerde werken gecombineerd met een lagere kostprijs en minder beschikbaar 

werk liggen aan het faillissement ten grondslag, waardoor het niet meer mogelijk was om 

aan de financiële verplichtingen te kunnen voldoen.   

 

Uren werkzaamheden inventarisatie : 4:30 

 

2. Personeel  

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. :  

Ten tijde van het intreden van het faillissement waren er 4 personeelsleden werkzaam bij de 

vennootschap. Deze arbeidsovereenkomsten zijn, na daartoe verkregen toestemming van de 

rechter-commissaris, opgezegd. 

2.2  Aantal in jaar voor faill.  : idem 

2.3 Datum ontslagaanzegging : 12 juni 2014. 

 

Uren werkzaamheden personeel : 0:06 

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

Geen. De vennootschap huurde volgens opgave van de natuurlijke bestuurder een kleine 

kantoorruimte in een pand dat eigendom is van de bestuurder.  

 

Bedrijfsmiddelen 

Geen. De bedrijfsmiddelen worden van André de Moor Holding BV gehuurd.  

 

Voorraden/onderhanden werk 

Voor zover bekend zijn er geen lopende overeenkomsten.  

 

Andere Activa 

Eén (betwiste) debiteurenpost.  

 

Uren werkzaamheden activa  : 0:00 

 

4. Debiteuren 

Eén debiteur betwist de (meerwerk)facturen. Verder nog onbekend. 

 

Uren werkzaamheden debiteuren : 0:00 

 

5. Bank/Zekerheden 

5.1 Vordering van bank(en)  :  

De vennootschap bankiert bij de ABN AMRO. Er is een rekening-courantverhouding. De bank 

heeft de vordering nog niet ingediend.  

5.2 Leasecontracten  :  

Voorzover bekend zijn er geen leasecontracten.  

5.3  Beschrijving zekerheden : nog onbekend  
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5.4 Separatistenpositie  : nog onbekend 

5.5  Boedelbijdragen  : nog onbekend  

5.6 Eigendomsvoorbehoud  : nog onbekend 

5.7  Reclamerechten  : nog onbekend 

5.8 Retentierechten  : nog onbekend 

 

Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:00 

 

6. Doorstart/voortzetten 

Mogelijkheden zijn onderzocht en besproken met de natuurlijke bestuurder. Gebleken is dat een 

doorstart bij de huidige stand van zaken niet aannemelijk is.  

 

Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00 

 

7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht  :  

De jaarrekening 2012 is opgemaakt en op 11 maart 2013 gedeponeerd. De jaarrekening 2013 

is vermoedelijk niet opgemaakt.   

7.2  Depot Jaarrekeningen  :  

Deponering van de jaarstukken tot en met 2012 heeft plaatsgevonden.   

7.3  Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen : Volstorting van de aandelen heeft plaatsgevonden. 

7.5  Onbehoorlijk bestuur  : In onderzoek 

7.6  Paulianeus handelen  : In onderzoek 

 

Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 0:00 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen  : PM 

8.2  Pref. vord. van de fiscus : nog onbekend, vermoedelijk wel 

8.3  Pref. vord. van het UWV : nog onbekend, vermoedelijk wel i.v.m. loongarantieregeling 

8.4  Andere pref. crediteuren : nog onbekend 

8.5 Aantal conc. crediteuren : nog onbekend 

8.6 bedrag conc. crediteuren : nog onbekend 

8.7 Verwachte wijze afwik.  :  

Voorzover de curator thans kan beoordelen zal vermoedelijk eigenlijke opheffing van het 

faillissement volgen. Vrije activa zijn niet of nauwelijks voorhanden. Vooralsnog gaat de 

curator er vanuit dat de hoogte van de boedelschulden het te verwerven actief (aanzienlijk) 

zal overtreffen. Definitief kan de curator evenwel nog geen uitsluitsel geven. 

 

Uren werkzaamheden crediteuren : 0:00 

 

9. Procedures 

Voor zover bekend zijn er geen lopende procedure. 

 

Uren werkzaamheden procedures : 0:00 



 - 4 - 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. :  

Onduidelijk. Het faillissement is nog van recente datum. Mogelijk dat de komende 

verslagperiode meer zicht kan worden verkregen op de termijn van afwikkeling.  

10.2 Plan van aanpak  :  

Inventariseren schuldenlast en (on)rechtmatigheden.   

10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 17 september 2014  

 

Uren werkzaamheden overig  : 0:30 

 

Drachten, 17 juni 2014 

 

 

 

P.S. van Zandbergen 

curator 


