
 

 
FAILLISSEMENTSVERSLAG   
 
Nummer : 3 
Datum   : 6 mei 2015 
 

 
Gegevens onderneming : Cenes Kollum BV 
Faillissementsnummer  : F 17/14/219 
Datum uitspraak  : 2 oktober 2014 
Curator    : mr. P.S. van Zandbergen 
R-C    : mr. H.J. Idzenga 
 
Activiteiten onderneming :  
De onderneming exploiteerde een onderneming die zich richtte op de interieurbouw. De feitelijke 
exploitatie was gestaakt.  
Omzetgegevens   :  
Blijkens de jaarrekening 2013 bedroeg de netto-omzet over 2013 een bedrag van € 195.223,00. Het 
resultaat na belastingen bedroeg een nettoverlies van € 88.750,00 over 2013.  
Personeel gemiddeld aantal : Op het moment van faillissement waren er geen werknemers in   

  dienst.  
Saldo einde verslagperiode : zie financieel verslag 
 
Verslagperiode   : 3 februari 2015 tot 6 mei 2015   
Bestede uren in  
verslagperiode    : 42 minuten 
Bestede uren Totaal  : 2 uur en 48 minuten 
 

 
1. Inventarisatie 
 
1.1 Directie en organisatie  : 

Enig aandeelhouder en bestuurder van de failliete vennootschap is de besloten 
vennootschap Cenes Holding BV, die op haar beurt bestuurd wordt door EMD Holding BV, 
waarvan de heer E. Moorlag enig aandeelhouder en bestuurder is.  Cenes Holding BV is 
tevens bestuurder van Cenes Scheepsbetimmeringen BV, Cenes Interieur- en Standbouw BV 
en Cenes Assen BV.    

1.2 Winst en verlies  : 
Blijkens de jaarrekening 2013 bedroeg het verlies een bedrag van € 88.750,00.  

1.3 Balanstotaal   : 
Uit de balans van de jaarrekening 2013 volgt een balanstotaal van € 67.123,00 op 31 
december 2013 tegenover een balanstotaal van € 134.539,00 op 31 december 2012. 

1.4 Lopende procedures  : Onbekend, vermoedelijk geen.  
 

Verslag 2  Er zijn geen lopende procedures bekend.  
 
1.5  Verzekeringen   : Nog onbekend 

 

Verslag 2  Er zijn geen (lopende) verzekeringen aangetroffen.  
 



 - 2 - 

1.6  Huur    : Vermoedelijk huurde de vennootschap een pand in Kollum. 
 

Verslag 2  De vennootschap huurde een pand in Kollum. De huurovereenkomst is beëindigd.  
  

1.7  Oorzaak faillissement   :  
De oorzaak van het faillissement moet gezocht worden in een achterblijvende omzet 
gecombineerde met het realiseren van lagere marges op de projecten. Hierdoor is een tekort 
aan liquiditeit ontstaan. Uit een uitgevoerde financiële quick scan van eind september 2014 
vloeide verder voort dat het onderhanden werk, de voorraden en de debiteuren- en 
crediteurenposities afweken van de werkelijke situatie met als gevolg dat de financier de 
kredietrelatie eind september 2014 heeft opgezegd. De teruglopende omzetten 
gecombineerd met de financieringslasten hebben tot gevolg gehad een tekort aan liquiditeit 
zodat de opeisbare vorderingen niet meer voldaan konden worden.   

 
Uren werkzaamheden inventarisatie : 0:00 
 
2. Personeel  
 
2.1 Aantal ten tijde van faill. : 0  
2.2  Aantal in jaar voor faill.  : 3 in 2013.  
2.3 Datum ontslagaanzegging : n.v.t.  
 
Uren werkzaamheden personeel : 0:00 
 
3. Activa 
 
Onroerende zaken 
Geen. 
 
Bedrijfsmiddelen 
Geen. 
 
Voorraden/onderhanden werk 
Geen. 
 
Andere Activa 
Geen. 
 
Uren werkzaamheden activa  : 0:00 
 
4. Debiteuren 
Voor zover bekend geen. 

 

Verslag 2 Er zijn geen debiteurenposten in dit faillissement aangetroffen. 
 
Uren werkzaamheden debiteuren : 0:00 
 
5. Bank/Zekerheden 
 
5.1 Vordering van bank(en)  :  

De Rabobank heeft inmiddels een vordering groot € 1.431.368,00 ter verificatie bij de boedel 
aangemeld en wel in alle faillissementen van de vennootschappen gelieerd aan de failliet.  
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5.2 Leasecontracten  :  

Nog onduidelijk, vermoedelijk niet. 
 

Verslag 3 Er zijn geen leasecontracten aangetroffen. Evenmin heeft is er door een leasemaatschappij 
een vordering ter verificatie aangemeld.   
 

5.3  Beschrijving zekerheden :  
De door de Rabobank verstrekte kredieten zijn gesecureerd middels verpanding van 
inventaris, voorraden, vorderingen op derden, intellectueel eigendom.      

5.4 Separatistenpositie  :  
De bank is met betrekking tot de verstrekte zekerheden separatist. 

5.5  Boedelbijdragen  :  
Over een boedelbijdrage betreffende de activa van de andere vennootschappen vindt  
overleg plaats met de bank. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud  : Onbekend, vermoedelijk niet. 
5.7  Reclamerechten  : Onbekend, vermoedelijk niet.  
5.8 Retentierechten  : Onbekend, vermoedelijk niet.  
 
Uren werkzaamheden bank/zekerh. : 0:00 
 
6. Doorstart/voortzetten 
De onderneming had feitelijk de exploitatie reeds gestaakt. Een doorstart of voortzetting is daardoor 
niet aannemelijk.  
 

Verslag 2 Een doorstart of voortzetting is in dit faillissement niet gerealiseerd omdat de onderneming reeds de 
exploitatie had gestaakt.   

 
Verslag 3 Er is geen doorstart doorgestart gerealiseerd.  

 
Uren werkzaamheden doorstart/voort. : 0:00 
 
7. Rechtmatigheid 
 
7.1 Boekhoudplicht  : De jaarrekening 2013 is op 15 juli 2014 opgemaakt.  
7.2  Depot Jaarrekeningen  : De jaarrekening 2012 is op 10 februari 2014 gedeponeerd. 
7.3  Goedk. Verkl. Accountant : n.v.t. 
7.4 Stortingsverpl. 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 : 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 
 



 - 4 - 

8.7 Verwachte wijze afwik.  :  
Voor zover de curator thans kan beoordelen zal eigenlijke opheffing van het faillissement 
volgen. De vennootschap heeft geen activa, zodat de curator er van uit gaat dat de hoogte 
van de boedelschulden een eventueel actief zal overtreffen. Daar komt bij dat de activa van 
de overige vennootschappen volledig is gesecureerd middels hypothecaire/verpanding aan 
de bank. Over een definitieve wijze van afwikkeling kan de curator evenwel nog geen 
uitsluitsel geven.  

 
 

Verslag 2 De afwikkeling van dit faillissement zal afhankelijk zijn van de voortgang van de overige 
faillissementen.  

 
Verslag 3 Idem. In de faillissementen van Cenes Scheepsbetimmering BV, Cenes Interieur- en 

Standbouw BV en Cenes Assen BV wordt de debiteurenportefeuille geïncasseerd. De 
onroerende zaak van Cenes Holding BV dient verkocht te worden.  

 
Uren werkzaamheden crediteuren : 0:06 
 
9. Procedures 
Voor zover bekend geen. 

 

Verslag 2 Er zijn geen procedures bekend.  
 
Uren werkzaamheden procedures : 0:00 
 
10. Overig 
 
10.1 Termijn afwikkeling faill. :  

Onduidelijk. Het faillissement is nog van recente datum. De afwikkeling van dit faillissement 
zal mede afhankelijk zijn van de afwikkeling van de overige faillissementen van de 
vennootschappen gelieerd aan de failliet.  

10.2 Plan van aanpak  :  
In de andere faillissementen zal met meerdere gegadigden worden onderhandelend over 
verkoop van de activa.   
 

Verslag 2 De afwikkeling van het faillissement is afhankelijk van de voortgang en afwikkeling  van de 
andere faillissementen en zal daarmee in de pas lopen. Gelijktijdig met de overige 
faillissementen zal nog onderzoek gedaan worden naar eventuele paulianeuze handelingen 
en eventuele onrechtmatigheden.  

 
Verslag 3 In de faillissementen van Cenes Scheepsbetimmering BV, Cenes Interieur- en Standbouw BV 

en Cenes Assen BV wordt de incassering van de debiteurenportefeuille voortgezet. Verder zal 
de onroerende zaak van Cenes Holding BV verkocht moeten worden.  
 

10.3  Indiening volgend verslag : omstreeks 6 augustus 2015 
 
Uren werkzaamheden overig  : 0:36 
 
Drachten, 6 mei  2015 
 
 
P.S. van Zandbergen, curator 


