
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Jachtwerf "Herni" B.V. 08-05-2018 
 8

De besloten vennootschap Jachtwerf "Herni" , statutair gevestigd te Rotterdam 
en (voorheen)gevestigd aan de Kralingse Plaslaan 141 te (3062 CD) Rotterdam

08-05-2018 
 8

Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: De exploitatie van een jachtwerf, de 
handel (w inkel) in watersportartikelen, scheepstoebehoren, vaartuigen en 
motoren, de verhuur van aanleg- en opslagplaatsen, een en ander in de meest 
ruime zin genomen.

08-05-2018 
 8

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2011 € 562.257,00 € -93.252,00 € 378.652,00

Verslagnummer 9
Datum verslag 20-06-2018
Insolventienummer F.10/16/422
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000007570:F001
Datum uitspraak 09-08-2016

R-C mr. F Damsteegt - Molier
Curator Mr.drs. M. Hoogendoorn



Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

Dit faillissementsverslag bevat een weergave van feiten die aan de curator 
bekend zijn geworden, alsmede het voorlopig oordeel van de curator 
daaromtrent. Derden kunnen aan de inhoud van dit verslag geen rechten 
ontlenen. De curator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele 
onjuistheden en/of onvolledigheden die in dit verslag te vinden zijn.

08-05-2018 
 8

0 08-05-2018 
 8

Boedelsaldo
€ 871,00

08-05-2018 
 8

van
26-2-2018

t/m
7-5-2018

08-05-2018 
 8

van
8-5-2018

t/m
19-6-2018

20-06-2018
 9

Verslagperiode Bestede uren

8 4,90 uur

9 1,20 uur

totaal 6,10 uur



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

1. Inventarisatie

2. Personeel



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

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

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

3. Activa

4. Debiteuren

Geen. 20-06-2018
 9



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Seperatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

5. Bank/Zekerheden

Geen. 08-05-2018 
 8

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming



7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

7. Rechtmatigheid

De curator heeft inmiddels aangifte van (vermoedelijke) faillissementsfraude 
gedaan. Deze aangifte is opgepakt door de officiële instanties, in die zin dat 
binnenkort een verhoor met de bestuurder van gefailleerde zal plaatsvinden. 
De curator acht zijn werkzaamheden in dit kader afgerond, maar wacht nog 
even af of een en ander voor de boedel relevante gevolgen heeft.

08-05-2018 
 8

Van de advocaat van de bestuurder begreep de curator dat de bestuurder is 
opgeroepen voor een verhoor. Het strafrechtelijk traject vindt verder buiten 
de curator/boedel plaats en vormt geen reden de afw ikkeling van het 
faillissement nog niet in gang te zetten.

20-06-2018
 9

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Zie 7.1.

08-05-2018 
 8

Doen van aangifte van vermoedelijke faillissementsfraude en contact met de 
officiële instanties inzake de afw ikkeling van de melding vermoedelijke 
faillissementsfraude.

08-05-2018 
 8

Contact met de advocaat van de bestuurder en officiële instanties. Deze 
werkzaamheden zijn afgerond.

20-06-2018
 9



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8. Crediteuren

€ 0,00 08-05-2018 
 8

€ 66.746,00 08-05-2018 
 8

€ 0,00 08-05-2018 
 8

€ 0,00 08-05-2018 
 8

7 08-05-2018 
 8

€ 148.476,44 08-05-2018 
 8

Er is onvoldoende actief om aan de schuldeisers uit te keren. De curator zal 
dan ook de rechter-commissaris verzoeken het faillissementen voor te dragen 
voor opheffing wegens de toestand van de boedel.

20-06-2018
 9

Verder inventariseren van de schuldenlast. 08-05-2018 
 8

Geen. 20-06-2018
 9



9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

9. Procedures

10. Overig

De curator verwacht dat hij gedurende de komende verslagperiode de 
afw ikkeling van het faillissement in gang zal zetten.

08-05-2018 
 8

Zie 10.1. 08-05-2018 
 8

De curator zal gelijktijdig met indiening van dit verslag een verzoek doen om 
het faillissement voor te dragen voor opheffing ex artikel 16 
Faillissementswet.

20-06-2018
 9

Zie 10.1. 08-05-2018 
 8

Bijlagen
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