Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

9
25-01-2019
F.17/17/8
NL:TZ:0000010435:F001
17-01-2017

R-C
Curator

mr. H.J. Idzenga
mr. J.H. van der Meulen

Algemene gegevens
Naam onderneming
Taxicentrale L. W olters BV

16-05-2018
6

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Taxicentrale L. W olters BV
KvK nummer: 01073267
Statutaire zetel: Leeuw arden
Vestigingsadres: Het Helmhout 35 te 9206 AZ Drachten.
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Activiteiten onderneming
Exploitatie van een taxibedrijf.
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Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2014

€ 670.405,00

2015

€ 729.910,00

Winst en verlies

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

Toelichting financiële gegevens
W inst en verlies:
Resultaat na belastingen:
2014: € 141.006,-- verlies
2015: € 131.788,-- verlies
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Cijfers 2016 nog niet beschikbaar, maar niet beter dan voorgaande jaren.
Balanstotaal:
Per 31 december 2014: € 315.323,-Per 31 december 2015: € 76.781,--

Gemiddeld aantal personeelsleden
30
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Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 8.828,61

Boedelsaldo
€ 9.639,83

Boedelsaldo
€ 9.643,92

16-05-2018
6

01-11-2018
8

25-01-2019
9

Verslagperiode
van
18-1-2018

16-05-2018
6

t/m
17-4-2018

van
18-4-2018

11-07-2018
7

t/m
17-7-2018

van
18-10-2018
t/m
17-1-2019

Bestede uren

25-01-2019
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

6

7,33 uur

7

2,41 uur

8

0,24 uur

9

0,59 uur

totaal

10,57 uur

Toelichting bestede uren
Bestede uren totaal: 32 uur en 47 minuten.
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Toelichting financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 16
april 2018 en het overzicht mutaties over de verslagperiode.
Tijdens de verslagperiode is ingezet op incasso debiteuren. Zie paragraaf 4.1
hierna. Tijdens de verslagperiode is op de faillissementsrekening van
Taxicentrale L. W olters BV ontvangen een bedrag groot € 861,75.
Daarnaast is ontvangen een bedrag groot € 10,28 creditrente.
Voor het overige hebben tijdens de verslagperiode geen mutaties
plaatsgevonden.
Voor een overzicht van de bestede uren w ordt verw ezen naar het aangehecht
tijdschrijfoverzicht.
--Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.
Bestede uren totaal: 35 uur en 28 minuten.
Toelichting financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 16 juli
2018 en het overzicht mutaties over de verslagperiode.
Tijdens de verslagperiode is ingezet op incasso debiteuren. Zie paragraaf 4.1
hierna. Tijdens de verslagperiode is op de faillissementsrekening van
Taxicentrale L. W olters BV ontvangen een bedrag groot € 787,67.
Daarnaast is ontvangen een bedrag groot € 11,41 creditrente.
Voor het overige hebben tijdens de verslagperiode geen mutaties
plaatsgevonden.
Voor een overzicht van de bestede uren w ordt verw ezen naar het aangehecht
tijdschrijfoverzicht.
---

11-07-2018
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Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.
Bestede uren totaal: 36 uur en 16 minuten.

01-11-2018
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Toelichting financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 16
oktober 2018 en het overzicht mutaties over de verslagperiode.
Er is een bedrag groot € 12,14 aan creditrente ontvangen.
Voor het overige hebben tijdens de verslagperiode geen mutaties
plaatsgevonden.
/-Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.
Bestede uren totaal: 37 uur en 15 minuten.
Toelichting financiële mutaties:
Verw ezen w ordt naar het aangehecht tussentijds financieel verslag per 16
januari 2019 en het overzicht mutaties over de verslagperiode.
Er is een bedrag groot € 4,09 aan creditrente ontvangen;
Van debiteuren is ontvangen € 34,30.

25-01-2019
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder van Taxicentrale L. W olters BV is: L. W olters Beheer BV,
KvK-nummer 01091984 (adres: Het Helmhout 35 te 9206 AZ Drachten). L.
W olters Beheer BV is eveneens gefailleerd op 17 januari 2017.
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Bestuurders van gefailleerde zijn:
- L. W olters Beheer BV voornoemd;
- de heer Lammert W olters, geboren op 18 januari 1954 te Dantumadeel,
w onende aan het adres Het Helmhout 35a te 9206 AZ Drachten.
Taxicentrale L. W olters BV voerde als handelsnamen:
- Taxi LW Leeuw arden;
- Taxicentrale Burgum;
- Taxicentrale Drachten;
- Taxicentrale L. W olters.

1.2 Lopende procedures
Zie verslag nummer 5, paragraaf 1.4. Er zijn door de curator geen procedures
overgenomen.
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1.3 Verzekeringen
Zie verslag nummer 5, paragraaf 1.5. De curator heeft geen
verzekeringsovereenkomst gestand gedaan.
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1.4 Huur
Zie paragraaf 1.6 van verslag nummer 5. De huurder heeft geen
huurovereenkomst voortgezet.
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1.5 Oorzaak faillissement
Zie paragraaf 1.7, verslag nummer 5.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
16-05-2018
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Personeelsleden
20

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
16-05-2018
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Personeelsleden
30

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

19-1-2017

20

totaal

20

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Geen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
Zie verslag nummer 5, paragraaf 3.6. Verkoopopbrengst € 5.000,-- exclusief
BTW .

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren
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Toelichting debiteuren
Zie paragraaf 4.1 van verslag nummer 5.
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Tijdens de verslagperiode is opnieuw ingezet op de incasso van
prefaillissementsdebiteuren. Deze incassow erkzaamheden stuiten op vele
moeilijkheden.
Deze zijn:
a. In veel gevallen is volledig onduidelijk w elke partij draagplichtig is voor de
facturen. In aanmerking komt: de debiteur aan w ie gefactureerd is, maar ook:
diens verzekeraar of het UW V of, in veel gevallen, een gemeente (de
gemeente van vestiging van de betrokkene). Veelal blijkt dat de gemeente
reeds voldaan heeft, zonder dat duidelijk is w elke facturen die betalingen dan
betreffen;
b. de facturen betreffen veelal relatief geringe bedragen. Bovendien gaat het
om vorderingen met een hoge ouderdom;
c. debiteuren melden heel vaak reeds voldaan te hebben. Die betaling kan dan
niet meer bew ezen w orden. Vaak is ook de reactie: 'onbekend met de factuur'.
Of: 'de taxi verscheen niet'.
De door de gefailleerde onderneming aan de curator en diens medew erkers
aangeleverde gegevens zijn lang niet voldoende adequaat om bovenvermelde
problemen te ondervangen. Medew erkers van het kantoor van de curator zijn
vele uren bezet gew eest met analyse van diverse aanspraken. Een
eindoverzicht zal w orden geproduceerd.
De totaalopbrengsten zijn:
- in Taxicentrale L. W olters BV: € 896,05
- in Taxi Gorredijk BV: € 1.521,75 (hiervan behoort een deel groot € 995,-- toe
aan Personenvervoer L. W olters BV);
- in Personenvervoer L. W olters BV: € 995,--

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Nb.: zie paragraaf 4.1 van verslag nummer 5. Aanvankelijk, na faillissement,
heeft de Rabobank zich met incasso bezig gehouden. In de maand januari
2018 heeft de Rabobank de curator gevraagd de incasso van haar over te
nemen. Afgesproken is dat de curator incasseert tegen een boedelvergoeding
conform separatistentarief, in casu 10% van de geïncasseerde vorderingen.
Gelet op de inmiddels verrichte w erkzaamheden en het gering perspectief op
resultaat, zal de curator deze opdracht aan de bank teruggeven.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 88.391,18
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Per faillissementsdatum (Rabobank Drachten Friesland-Oost).
€ 0,00

01-11-2018
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5.2 Leasecontracten
5.3 Beschrijving zekerheden
Pandrecht debiteuren en borgstelling ad € 600.000,-- door de heer L. W olters.
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5.4 Separatistenpositie
Zie hiervoor.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er zijn geen crediteuren die aanspraak op eigendomsvoorbehoud hebben
gemaakt.
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5.6 Retentierechten
Er zijn geen crediteuren die aanspraak op retentierechten hebben gemaakt.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen crediteuren die aanspraak op reclamerechten hebben gemaakt.

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Voldaan.
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7.2 Depot jaarrekeningen
Voldaan (jaarrekening 2014 gedeponeerd 10 maart 2016).
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Samenstelverklaring over jaarrekening 2014.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Voldaan.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
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Na onderzoek niet van gebleken.

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Zie paragraaf 7.6 van verslag nummer 5 en vorige.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 28.026,13
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UW V

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 14.540,00
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 63.005,56
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8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
19

16-05-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 58.538,51
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Opheffing w egens de toestand van de boedel.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Verzoek vaststelling eindsalaris en voorstel voordracht tot opheffing w egens
de toestand van de boedel.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Komende verslagperiode.
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10.3 Indiening volgend verslag
18-4-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.
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Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.
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Het faillissementsverslag bevat een w eergave van feiten w elke de curator
kenbaar zijn gew orden en, voor zoveel nodig en mogelijk, diens voorlopig
oordeel daarover. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de
juistheid of volledigheid. Niemand kan aan de inhoud van het verslag enig
recht ontlenen.

25-01-2019
9

Bijlagen
Bijlagen

