
  

 

FAILLISSEMENTSVERSLAG     Nummer: 1  Datum: 1 februari 2018                   

 

Aan dit openbare verslag kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Gegevens onderneming : FLDN Holding B.V. 

Faillissementsnummer : C/02/18/13F 

Datum uitspraak : 9 januari 2018 

 

Rechter-commissaris : mevrouw mr M. Pellikaan 

Gerechtssecretaris : de heer J. Snellen 

 

Curator  : mr P.E.A.M. Gerritse  

 

Kantoorgegevens curator : Gerritse Poelman advocaten 

Postadres : Postbus 902 

5000 AX  Tilburg 

Telefoonnummer : 013 – 544 45 45  

Faxnummer : 013 – 544 60 90  

E-mail adres curator : gerritse@gpadvocaten.nl 

E-mail faillissementsmedewerker : faillissementen@gpadvocaten.nl 

 

Verslagperiode : 09.01.2018 – 01.02.2018 

Bestede uren totaal verslagperiode : curator 

mr P.E.A.M. Gerritse:  12 uur en 20 min 

faillissementsmedewerker:  02 uur en 35 min 

Bestede uren totaal verslagperiode :      14 uur en 55 min 

Bestede uren totaal  :     14 uur en 55 min 
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Inleiding 

De besloten vennootschap FLDN Holding B.V. met KvK-nummer: 18089018, gevestigd te Waspik, is 

op 9 januari 2018 op eigen aangifte in staat van faillissement verklaard.  

 

FLDN Holding B.V. is opgericht met als doel het verkrijgen, bezitten en beheren van aandelen of 

certificaten in andere vennootschappen respectievelijk het voeren van de directie over andere 

vennootschappen.  

 

FLDN Holding B.V., een moedermaatschappij derhalve, heeft tot medio 2013 de aandelen van de 

besloten vennootschap Liro Import + Export B.V. in eigendom gehad. Tevens heeft FLDN Holding 

B.V. met een andere vennootschap het bestuur over Liro Import + Export B.V. gevoerd. Op 13 

augustus 2013 is Liro Import + Export B.V. in staat van faillissement verklaard met benoeming van 

ondergetekende tot curator.  

 

Tevens was FLDN Holding B.V. vanaf 5 juni 2007 tot 5 april 2013 bestuurder van F.R. Vastgoed B.V. 

F.R. Vastgoed B.V. was een dochtermaatschappij van FLDN Holding B.V. waarin het bedrijfspand 

van Liro Import + Export B.V. was ondergebracht. Nu FLDN Holding B.V. het bestuur van Liro 

Import + Export B.V. heeft beëindigd, heeft zij het bestuur van F.R. Vastgoed B.V. ook beëindigd.  

 

Toen Liro Import + Export B.V. in staat van faillissement is verklaard, heeft FLDN Holding B.V. haar 

bedrijfs(holding)activiteiten gestaakt. Vanaf dat moment oefent FLDN Holding B.V. geen 

bedrijfsactiviteiten meer uit. De schulden bleven echter wel oplopen. Daarop heeft FLDN Holding 

B.V. besloten haar faillissement aan te vragen.  

 

Algemeen 

Activiteiten onderneming : Het optreden als beheer- en beleggingsmaatschappij. 

Omzetgegevens  : 2013: €   9.474,00 

   2014: € -- 

   2015: € -- 

Personeel gemiddeld aantal : Eén personeelslid. 

Saldo einde verslagperiode  : €  

 

 

 



 3 

1. Inventarisatie  

1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder tevens bestuurder is de heer F.A.A.  

 van der Velden. 

1.2  Winst en verlies :  2013:   €     13.223,00 

    2014:  €   119.354,00 (negatief) 

    2015:   €       1.957,00 (negatief) 

    2016:   € onbekend 

    2017:   € onbekend 

1.3 Balanstotaal : Het balanstotaal is als volgt: 

    2013:   € 150.688,00 

    2014:   €        414,00 

    2015:   € -- 

    2016:   € -- 

    2017:   € -- 

1.4 Lopende procedures : Er zijn geen lopende procedures bekend. 

1.5 Verzekeringen : Er zijn geen bedrijfsverzekeringen omdat de vennootschap 

sinds 2014 niet meer actief is. 

1.6 Huur : Niet van toepassing. 

1.7 Oorzaak faillissement : FLDN Holding B.V. oefent sinds medio 2014 geen 

bedrijfsactiviteiten meer uit. FLDN Holding B.V. voerde 

het bestuur over Liro Import + Export B.V. Dit was haar 

hoofdactiviteit en (enige) bron van inkomsten. Nu Liro 

Import + Export B.V. op 13 augustus 2013 in staat van 

faillissement is verklaard, waren er geen 

bedrijfsactiviteiten meer en dus ook geen omzet. Wel 

bleven er (beperkte) verplichtingen die uiteindelijk niet 

konden worden voldaan. Daarop is door de directie / 

aandeelhouders besloten het eigen faillissement aan te 

vragen. 
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2. Personeel 

2.1 Aantal ten tijde van faill. : Eén, namelijk de bestuurder via een 

managementovereenkomst. 

2.2 Aantal in jaar voor faill. : Eén. 

2.3 Datum ontslagaanzegging : Pm. 

2.4 Werkzaamheden : Toestemming aan de rechter-commissaris vragen om de    

 managementovereenkomst op te zeggen. 

3. Activa 

  

 Er is geen activa in de onderneming aangetroffen.  

  

 Onroerende zaken 

3.1 Beschrijving : N.v.t. 

3.2 Verkoopopbrengst : N.v.t. 

3.3 Hoogte hypotheek : N.v.t. 

3.4 Boedelbijdrage : N.v.t. 

3.5 Werkzaamheden : N.v.t. 

 

 Bedrijfsmiddelen 

3.6 Beschrijving : N.v.t. 

3.7  Verkoopopbrengst : N.v.t. 

3.8 Boedelbijdrage : N.v.t. 

3.9 Bodemvoorrecht fiscus : N.v.t. 

3.10 Werkzaamheden : N.v.t. 

 

 Voorraden / onderhanden werk 

3.11  Beschrijving : N.v.t. 

3.12 Verkoopopbrengst : N.v.t. 

3.13 Boedelbijdrage : N.v.t. 

3.14 Werkzaamheden : N.v.t. 
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 Andere activa 

3.15 Beschrijving : N.v.t. 

3.16 Verkoopopbrengst : N.v.t. 

3.17 Werkzaamheden : N.v.t. 

 

 Saldo boedelrekening 

3.18 Boedelrekening : Vooralsnog is er geen faillissementsrekening geopend   

 omdat in de boedel geen actief aanwezig is. 

3.19 Boedel deposito rekening : N.v.t. 

 

4. Debiteuren 

4.1 Omvang debiteuren : In onderzoek. 

4.2 Opbrengst : Pm. 

4.3 Boedelbijdrage : N.v.t. 

4.4 Werkzaamheden : Onderzoek.  

 

5. Bank / Zekerheden 

5.1  Vordering van bank(en) : Curanda heeft een kredietrelatie met de Rabobank N.V.  

 onder de rekeningnummers:  

 NL93RABO 0129 9850 74  

 NL82RABO 102 28144 00  

 NL14RABO 3314 3505 11 

 Uit de bankafschriften blijkt dat de bank een vordering op    

 curanda heeft van € 27,79. 

5.2 Leasecontracten : N.v.t. 

5.3 Beschrijving zekerheden : N.v.t. 

5.4 Separatistenpositie : N.v.t. 

5.5 Boedelbijdragen : N.v.t. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.7 Reclamerechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.8 Retentierechten : Per datum verslag is hier geen beroep op gedaan. 

5.9 Werkzaamheden : Onderzoek en overleg derden.  
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6. Voortzetten / doorstart 

 Voortzetten 

6.1 Exploitatie / zekerheden : De onderneming wordt niet voortgezet.  

6.2 Financiële verslaglegging : N.v.t. 

6.3 Werkzaamheden : -- 

 

 Doorstart 

6.4 Beschrijving : N.v.t. 

6.5 Verantwoording : N.v.t. 

6.6 Opbrengst : N.v.t. 

6.7 Boedelbijdrage : N.v.t. 

6.8 Werkzaamheden : --  

 

7. Rechtmatigheid 

7.1 Boekhoudplicht : Aan de boekhoudplicht is voldaan. 

7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over 2012 is ontijdig gedeponeerd op 9 

mei 2014. De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 16 

februari 2015. De jaarrekening over 2014 is tijdig   

gedeponeerd op 25 september 2015. De jaarrekening over 

2015 is niet opgemaakt en niet gedeponeerd.  

7.3 Goedk. verkl. accountant : N.v.t.  

7.4 Stortingsverpl. aandelen : Aan de stortingsverplichting tot volstorting van de 

aandelen is voldaan.  

7.5 Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek.  

7.6 Paulianeus handelen : In onderzoek. 

7.7 Werkzaamheden : Onderzoek administratie.  

 

    Rekening-courant verhouding 

De curator onderzoekt de rekening-courant verhouding 

tussen de bestuurder en FLDN Holding B.V. ziende op een 

rekening- courantschuld. Tot op heden heeft de curator van 

de bestuurder geen  rekening-courant overeenkomst  
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   ontvangen en / of in de  administratie aangetroffen. De 

curator gaat er in dat verband vanuit dat er geen rekening-

courantovereenkomst is en onderzoekt de rekening-courant 

verhouding. 

 

8. Crediteuren 

8.1 Boedelvorderingen : In onderzoek. 

8.2 Pref. vord. van de fiscus : In onderzoek. 

8.3 Pref. vord. van het UWV : In onderzoek. 

8.4 Andere pref. crediteuren : In onderzoek. 

8.5 Aantal concurrente crediteuren : 3 

8.6 Bedrag concurrente crediteuren : € 3.713,96 

 

8.7 Verwachte wijze van  

 afwikkeling : Pm.  

8.8 Werkzaamheden : Aanschrijven crediteuren alsmede registratie en  

 verwerking van de nog door crediteuren in te dienen  

 vorderingen. 

 

9. Procedures 

9.1 Naam wederpartij(en) : N.v.t. 

9.2 Aard procedures : N.v.t. 

9.3 Stand procedures : N.v.t. 

9.4 Werkzaamheden : N.v.t. 
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10. Overig 

10.1  Termijn afwikkeling faill. : De curator verwacht het faillissement binnen 4 tot 6  

 maanden afgewikkeld te hebben, maar is daarbij wel  

 afhankelijk van de inning van de rekening – courant –  

 schuld. 

10.2  Plan van aanpak : Diverse werkzaamheden, zie hiervoor. 

10.3 Indiening volgend verslag : 01.05.2018 

10.4 Werkzaamheden : Zie hiervoor.  

  

 

         

     P.E.A.M. Gerritse
     c u r a t o r 

 

 

 

 

 

Bijlagen: 

 

- Faillissementsvonnis d.d. 9 januari 2018 

- Tussentijds financieel verslag nr. 1 d.d. 30.01.2018 

- Crediteurenlijst d.d. 18.01.2018 

- Uittreksel KvK d.d. 9 januari 2018 

- Organogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit is een openbaar verslag ex art. 73a Fw. Het bevat een omschrijving van de toestand van de boedel. Derden worden door 

middel van dit verslag geïnformeerd over de voortgang van het faillissement. Aan dit verslag kunnen door derden geen 

rechten worden ontleend. De curator heeft zich het recht voorbehouden slechts die gegevens in het verslag op te nemen, 

waarvan de curator het opportuun acht dat deze gegevens openbaar worden gemaakt. De lezer dient zich er dan ook van 

bewust te zijn dat niet altijd alle gegevens door de curator in dit verslag zijn opgenomen en / of door de curator kunnen 

worden aangepast. 

 

 

Deze zaak wordt behandeld door mr P.E.A.M. Gerritse, advocaat / curator bij Gerritse Poelman advocaten te Tilburg. 

Postbus 902 (5000 AX) te Tilburg /  t 013-5444545 / f 013-5446090 / gerritse@gpadvocaten.nl  

mailto:gerritse@gpadvocaten.nl

