
 
 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   

 

Nummer : 1 

Datum   : 8 maart 2013 

 

 

Gegevens onderneming : Assemtec BV (Braksan 115, 8939 EG Leeuwarden) 

Faillissementsnummer  : F 17/13/44 

Datum uitspraak  : 5 februari 2013 

Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 

R-C    : mr. M. Jansen 

 

Activiteiten onderneming : vervaardigen van overige elektronische componenten waaronder 

   met name begrepen het assembleren van printplaten 

Omzetgegevens   : recente omzetgegevens zijn in onderzoek. De omzet over het jaar  

2011 bedroeg blijkens de boekhouding ruim € 230.000,00. In het     

jaar 2012 is de omzet fors lager. In het eerstkomende verslag kan 

daarover nader worden gerapporteerd.  

Personeel gemiddeld aantal : nihil 

Saldo einde verslagperiode : nihil 

 

Verslagperiode   : 5 februari 2013 tot 9 maart 2013 

Bestede uren in  

verslagperiode    : 4 uur en 45 minuten 

Bestede uren Totaal  : 4 uur en 45 minuten 

 

 

1. Inventarisatie 

 

1.1. Directie en organisatie  : de directie van de besloten vennootschap Assemtec BV  

werd verzorgd door haar directeur groot aandeelhouder de 

heer Sjouke Knobbe  

1.2. Winst en verlies  : de resultaten van de vennootschap staan al enige jaren  

onder druk. Blijkens de jaarrekening 2011 kende het fiscale 

jaar 2010 nog een winst van ruim € 48.000,00. In het jaar 

2011 bedroeg de winst nog slechts € 28.000,00. In het jaar 

2012 is verlies geleden.  

1.3 Balanstotaal   : per 31 december 2011 bedroeg het balanstotaal  

       € 77.273,00  

1.4 Lopende procedures  : geen 

1.5  Verzekeringen   : geen 

1.6  Huur    : geen 

1.7  Oorzaak faillissement   :  

Assemtec was een bedrijf, gelijk de naam al doet vermoeden, dat zich bezig hield met het 

assembleren van printplaten. Daartoe werden vanuit de hele wereld componenten ingekocht, 

ingevlogen en vervolgens verwerkt (geassembleerd) tot een printplaat. Vanwege de lage lonen is tot 

eind 2008 een assemblagefabriek geëxploiteerd in Litouwen. Daar hebben ruim 40 medewerkers 

assemblagewerk verricht.  
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De toetreding van Litouwen tot de EU en de opkomst van nieuwe robottechnieken maakte echter de 

inzet van menskracht in toenemende mate overbodig. De marges kwamen onder druk en in 2008 is 

besloten de assemblageactiviteiten in Litouwen te staken. De activiteiten zijn op een andere wijze 

voortgezet vanuit Nederland. Vanuit Nederland werden nog steeds onderdelen ingekocht, maar 

vervolgens aan derden ter assemblage aangeboden. Door deze koerswijziging werd het assembleren 

niet meer door Assemtec zelf maar in opdracht van Assemtec door derden verzorgd. Tot aan 2012 

verliep een en ander op een wijze welke in ieder geval nog een geringe winst genereerde voor de 

vennootschap. In 2012 daarentegen liep het fout. Een tweetal vaste klanten hadden het kunstje zelf 

afgekeken en hebben zelf aan derden de opdracht verstrekt om printplaten te assembleren. Voor de 

resterende bedrijven is Assemtec actief gebleven. In de loop van 2012 zag Assemtec zich evenwel 

geconfronteerd met het feit dat een groot deel van in opdracht van haar geassembleerde printplaten 

niet functioneerden. Vanuit China ingevlogen componenten bleken een grote foutscore te geven. 

Gevolg was, één niet werkend component brengt met zich mee dat de volledige printplaat niet 

werkt, dat niet functionerende printplaten wederom op transport moesten worden gesteld en 

handmatig moesten worden gerepareerd met alle kosten van dien. Bij dit alles speelt dat de 

noodzakelijke componenten niet meer state of the art waren. Nieuwe technieken kwamen en voor 

Assemtec werd het moeilijker om deugdelijke componenten te verkrijgen. Feitelijk is in de loop van 

het jaar 2012 de situatie aldus geworden dat Assemtec de deugdelijkheid van de in haar opdracht 

vervaardigde printplaten niet meer kon garanderen. Ten behoeve van de klanten zijn alle problemen 

weliswaar opgelost, dit had wel zijn weerslag op de opbrengsten. Het jaar 2012 is verliesgevend 

afgesloten zulks terwijl de vooruitzichten onverminderd slecht zijn. De componenten zijn nog steeds 

slecht leverbaar en de verwachte uitval is nog steeds te groot voor Assemtec om op de oude wijze de 

exploitatie voort te zetten. Het faillissement bleek onvermijdelijk.  

 

Uren werkzaamheden inventarisatie : 2 uur en 36 minuten 

 

2. Personeel  

 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : geen 

2.2  Aantal in jaar voor faill.  : 1 

2.3 Datum ontslagaanzegging : nvt 

 

Uren werkzaamheden personeel : 0 

 

3. Activa 

 

Onroerende zaken 

Geen. 

 

Bedrijfsmiddelen 

 

3.6 Beschrijving   :  

De vennootschap beschikt over één gedateerd bureau, een gedateerde PC en twee gedateerde 

netbooks. Feitelijk moet worden geconcludeerd dat de inventaris van een dusdanige lage waarde is 

dat verkoop daarvan middels tussenkomst van de curator feitelijk onmogelijk is. De lak wordt dan 

duurder dan de brief. Wel is de curator erin geslaagd de twee netbooks, welke in privé in gebruik 

waren, aan de directeur grootaandeelhouder te verkopen. Voor de verkoop dient de goedkeuring 

van de rechter-commissaris nog te worden verzocht.  

 

Voorts is er nog een SMD machine met een aanschafwaarde van circa € 2.000,00 welke nagenoeg 

onverkoopbaar blijkt. Volledigheidshalve wordt niettemin melding van de aanwezigheid daarvan 

gedaan.  
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3.7  Verkoopopbrengst  :  

Verkoop van de beide netbooks heeft plaatsgevonden voor € 50,00 per stuk, ofwel € 100,00 totaal.  

 

3.8  Boedelbijdrage   : nvt 

3.9 bodemvoorrecht fiscus  : nvt 

 

Voorraden/onderhanden werk 

 

3.11 Beschrijving   : geen  

3.12 Verkoopopbrengst  :  

3.13 Boedelbijdrage   : 

 

Andere Activa 

 

3.15 Beschrijving   :  

Feitelijk resteren er geen andere activa dan de immateriële activa. De directeur grootaandeelhouder 

wenst in de vorm van een eenmanszaak te trachten in ieder geval nog een deel van de activiteiten 

voort te zetten waarvoor het telefoonnummer en de naam voor hem van belang zijn. Met betrekking 

tot de verkoop van de immateriële activa is principeovereenstemming bereikt met de heer Knobbe. 

Een koopsom van € 1.500,00 is gerealiseerd.  

3.16  Verkoopopbrengst  : zie 3.15 

 

Uren werkzaamheden activa  : 12 minuten 

 

4. Debiteuren 

Geen. 

Uren werkzaamheden debiteuren : 0 

 

5. Bank/Zekerheden 

 

5.1 Vordering van bank(en)  :  

Er werd gebankierd bij de ING Bank. Er zijn geen kredietovereenkomsten gesloten. Wel was er ten 

tijde van het intreden van het faillissement een positief banksaldo van € 36,90. Betaling daarvan kan 

op korte termijn tegemoet worden gezien op de boedelrekening.  

 

5.2 Leasecontracten  : geen 

5.3  Beschrijving zekerheden : geen 

5.4 Separatistenpositie  : geen 

 5.5  Boedelbijdragen  :  

5.6 Eigendomsvoorbehoud  :  

5.7  Reclamerechten  :  

5.8 Retentierechten  :  

 

Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 6 minuten 

 

6. Doorstart/voortzetten 

Nvt. 

Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0 
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7. Rechtmatigheid 

 

7.1 Boekhoudplicht  : in onderzoek 

7.2  Depot Jaarrekeningen  : in onderzoek 

7.3  Goedk. Verkl. Accountant : in onderzoek 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen : in onderzoek 

7.5  Onbehoorlijk bestuur  : in onderzoek 

7.6  Paulianeus handelen  : in onderzoek 

 

Uren werkzaamheden rechtmatigheid : 12 minuten 

 

8. Crediteuren 

 

8.1 Boedelvorderingen  : PM 

8.2  Pref. vord. van de fiscus : zie crediteurenlijst 

8.3  Pref. vord. van het UWV : zie crediteurenlijst 

8.4  Andere pref. crediteuren : zie crediteurenlijst 

8.5 Aantal conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 

8.6 bedrag conc. crediteuren : zie crediteurenlijst 

8.7 Verwachte wijze afwik.  : eigenlijke opheffing 

 

Uren werkzaamheden crediteuren : 36 minuten 

 

9. Procedures 

Nvt. 

Uren werkzaamheden procedures : 0 

 

10. Overig 

 

10.1 Termijn afwikkeling faill. : onduidelijk 

10.2 Plan van aanpak  :  

Het komende kwartaal zal vooral in het teken staan van het beoordelen van de administratie en de 

rechtmatigheden bedoeld in paragraaf 7 van dit verslag.  

 

10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 8 juni 2013 

 

Uren werkzaamheden overig  : 1 uur en 3 minuten 

 

 

 

Buitenpost, 8 maart 2013 

 

 

 

P.S. van Zandbergen 

curator 


