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Algemene gegevens
Naam onderneming
FM Interieurbouw B.V.
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Gegevens onderneming
Adres: Hoppenkuil 11, 5626 DD Eindhoven
Correspondentieadres: Postbus 1546, 5602 BM Eindhoven
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KVK-nummer: 24448228
Datum van oprichting: 24-12-2008

Activiteiten onderneming
De vennootschap heeft als bedrijfsomschrijving: het ontw erpen, produceren
van interieurs.
De onderneming ontplooit de volgende activiteiten: interieurbouw .
De vennootschap hield zich bezig met het ontw erpen en produceren van
interieurs, w aaronder met name begrepen interieurs voor de detailhandel, de
horeca, de zorgsector en bedrijfsrestaurants.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 1.250.382,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -134.044,00

€ 103.586,00
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Jaar

Omzet

2014

€ 1.116.619,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -123.102,00

Toelichting financiële gegevens
Geen.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
8

21-06-2018
3

Er w aren acht w erknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo
Boedelsaldo
€ 58.413,84

21-06-2018
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Geen.

Boedelsaldo
€ 53.492,26

18-12-2018
4

In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Boedelsaldo
€ 53.553,62

17-06-2019
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In deze w ordt verw ezen naar het tussentijds financieel verslag.

Verslagperiode
van
12-12-2017

21-06-2018
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t/m
20-6-2018

van
21-6-2018

18-12-2018
4

t/m
17-12-2018

van
18-12-2018
t/m
14-6-2019

Bestede uren

17-06-2019
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

3

15,75 uur

4

5,00 uur

5

5,08 uur

totaal

25,83 uur

Toelichting bestede uren
In
In
In
In

de eerste verslagperiode zijn er aan het faillissement 48,17 uren besteed.
de tw eede verslagperiode zijn er aan het faillissement 26,92 uren besteed.
de derde verslagperiode zijn er aan het faillissement 15,75 uren besteed
totaal zijn er aan het faillissement 90,83 uren besteed.
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In de vierde verslagperiode zijn er aan het faillissement 5 uren besteed.
In totaal zijn er aan het faillissement 95,83 uren besteed.

18-12-2018
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In totaal zijn er aan het faillissement 100,92 uren besteed.

17-06-2019
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders van gefailleerde zijn:
1. Atviezio B.V.
Bestuurder van deze vennootschap is de heer M.M. Peperkoorn.
2. Fremar Beheer B.V.
Bestuurder van deze vennootschap is de heer F. Overkleeft.
Enig aandeelhouder van gefailleerde is FM Groep B.V.
Bestuurders van deze vennootschap zijn de heer M.M. Peperkoorn en de heer
F. Overkleeft.
Er is sprake van een zustervennootschap van gefailleerde: FM Projekten B.V.

1.2 Lopende procedures
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1.2 Lopende procedures
Geen.
Er gaat w el een procedure gestart w orden tegen een voormalig w erknemer in
verband met schending van een relatiebeding. Daarvoor is machtiging van de
rechter-commissaris ontvangen.
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Op dit moment vindt er naar aanleiding van de opgestelde conceptdagvaarding
overleg plaats met de advocaat van de voormalig w erknemer. Leidt dat niet tot
resultaat, dan zal de dagvaarding w orden uitgebracht.

18-12-2018
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Er heeft geen procedure gestart te w orden. Er is een regeling getroffen.

17-06-2019
5

1.3 Verzekeringen
Er liepen diverse verzekeringen. Alle verzekeringen zijn inmiddels beëindigd.
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1.4 Huur
Gefailleerde huurde een bedrijfspand aan de Hoppenkuil 11 te Eindhoven. De
huur is opgezegd met machtiging van de rechter-commissaris.
Het pand is opgeleverd aan verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte.
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Volgens de bestuurders van gefailleerde geldt inzake de oorzaken van het
faillissement het
volgende:
FM Interieurbouw B.V. heeft in haar bijna 9-jarig bestaan altijd moeite gehad
om voldoende
omzet te genereren zodat break-even kon w orden gedraaid. Medio zomer
2016 hebben een
aantal gebeurtenissen, die elkaar in korte tijd opvolgden, ertoe geleid dat
grote projecten met negatief resultaat w erden afgesloten, de commerciële
slagkracht volledig w egviel met een lege offerte- en orderportefeuille als
gevolg, alsmede, niet w erk-gerelateerd, langdurig
ziekteverzuim van vier w erknemers op een totaal van tien.
Ondanks de genomen maatregelen, het aanstellen van een nieuw e
vestigingsmanager, een
nieuw e salesmanager en het terugdringen van kosten, bleek FM Interieurbouw
B.V. niet in
staat om in Q3-2016, Q4-2016 en Q1-2017 voldoende omzet te genereren
w aardoor het zicht op margerijke omzet uitbleef en de kasstroom direct in
gevaar kw am.
Er zijn ook pogingen ondernomen om de kaspositie van FM Interieurbouw B.V.
te versterken
met vreemd vermogen maar dat heeft eveneens niet mogen baten. De huidige
situatie w as
inmiddels zo dat er geen financiële middelen meer w aren om de schulden te
kunnen voldoen
w aardoor men besloten heeft het eigen faillissement aan te vragen.
De genoemde oorzaken blijken in grote lijnen juist te zijn.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
21-06-2018
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Personeelsleden
8
Er w aren acht w erknemers in dienst van gefailleerde ten tijde van het
uitspreken van het faillissement.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
21-06-2018
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Personeelsleden
10
Er w aren 10 w erknemers in dienst van gefailleerde in het jaar voorafgaand
aan het faillissement.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

15-6-2017

11

Geen.

totaal

11

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers zijn geïnformeerd. Er zijn ontslagbrieven verzonden.
Aansluitend heeft een door de curator met UW V gecoördineerde aanvraag in
het kader van de loongarantieregeling plaatsgevonden, w aarbij ik als curator
deels aanw ezig ben gew eest.
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3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
Er is niet gebleken van onroerende zaken.
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3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Geen.

3.3 Bedrijfsmiddelen
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3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Bedrijfsmiddelen, voorraad, auto

€ 75.625,00

€ 0,00

totaal

€ 75.625,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Gefailleerde beschikt over een kantoor - en bedrijfsinventaris w aaronder
diverse (zaag)machines.
Er heeft overleg plaatsgevonden met een potentiële koper. Verder zijn de
mogelijkheden van een internetveiling bekeken.
De bedrijfsmiddelen, de voorraad en de auto zijn verkocht voor een bedrag
van € 75.625,00 inclusief BTW . Verkoop heeft plaatsgevonden aan een aan de
verhuurder verbonden vennootschap, zodat ook de boedelvordering inzake
huur en ontruiming beperkt kon blijven. De w aarde ligt in lijn met een
uitgevoerde taxatie en hoger dan de ingeschatte veilingopbrengst.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus is bevoorrecht op de opbrengst van de bedrijfsmiddelen.
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3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie, overleg veilingbedrijf, overleg inzake taxatie, overleg potentiële
koper.
Bestuderen taxatie, onderhandelingen koper, informeren rechter-commissaris
en opstellen activa-overeenkomst.
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3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is sprake van een zeer beperkte voorraad. Deze is samen met de
bedrijfsmiddelen verkocht.
Alle projecten w aren voor faillissement afgerond. Er w as geen sprake van
onderhanden w erk.
De opbrengst van de beperkte voorraad is in de opbrengst van de
bedrijfsmiddelen begrepen. Omdat er geen pandhouder is, is er geen
uitsplitsing gemaakt.

21-06-2018
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3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie, overleg veilingbedrijf, overleg inzake taxatie, overleg potentiële
koper.
Zie bij "Bedrijfsmiddelen".

3.8 Andere activa
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3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 37,20

€ 0,00

Banksaldo

€ 583,23

€ 0,00

Restituties

€ 524,57

€ 0,00

Uitkering ziekteverzuim

€ 13.739,11

€ 0,00

totaal

€ 14.884,11

€ 0,00

Kasgeld

Toelichting andere activa
Er w as sprake van beperkt kasgeld. Dit kasgeld is op de boedelrekening
overgemaakt.
Er is sprake van een personenauto die eigendom is van gefailleerde. Deze is
samen met de
bedrijfsmiddelen en de voorraad verkocht.
De opbrengst van de auto is in de opbrengst van de bedrijfsmiddelen
begrepen. Omdat
er geen pandhouder is, is er geen uitsplitsing gemaakt.
Verder zijn er restituties ontvangen en een uitkering onder de
ziekteverzuimverzekering.

21-06-2018
3

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie, overleg veilingbedrijf, overleg inzake taxatie, overleg potentiële
koper.
Zie bij "Bedrijfsmiddelen".
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteurenportefeuille

€ 8.119,16

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 8.119,16

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Er zouden vorderingen op derden bestaan voor een totaalbedrag van €
8.119,16.
Eén debiteur blijkt een hogere tegenvordering te hebben die verrekend mag
w orden. Met de andere debiteur loopt nog overleg.
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Gebleken is dat verdere incasso niet opportuun is.

18-12-2018
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
De debiteuren zijn aangeschreven. Dat heeft geleid tot verdere
correspondentie.
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De laatste debiteur heeft informatie aangeleverd w aaruit blijkt dat verdere
invordering niet opportuun is.

18-12-2018
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
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Er zijn geen banken die een vordering hebben. Gefailleerde w erd volledig
gefinancierd door
haar moeder- en haar zustervennootschap.
Er is sprake van een beperkt creditsaldo. Dit creditsaldo van € 583,23 is op de
boedelrekening ontvangen.

5.2 Leasecontracten
Er is geen sprake van formele leasecontracten. W el w erden er auto's en
bedrijfsmiddelen ingehuurd van de holding. Die overeenkomsten zijn beëindigd
en de bedrijfsmiddelen zijn ingenomen.

5.3 Beschrijving zekerheden
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5.3 Beschrijving zekerheden
Er is niet gebleken van verstrekte zekerheden.
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5.4 Separatistenpositie
Niet aan de orde.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
De eigendomsvoorbehouden zijn geïnventariseerd en afgew ikkeld.
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5.6 Retentierechten
Het garagebedrijf w aar de w interbanden van de personenauto lagen
opgeslagen beroept zich op een retentierecht. De koper van de activa w ikkelt
dit zo nodig af.
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5.7 Reclamerechten
Er zijn geen reclamerechten ingeroepen.
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5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00
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Niet aan de orde.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie.
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Een tijdelijke voortzetting van de activiteiten w as niet aan de orde, nu alle
lopende projecten voor faillissement w aren afgerond.

6.2 Financiële verslaglegging
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6.2 Financiële verslaglegging
Niet aan de orde.
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Geen.
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Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is onderzocht of er mogelijkheden zijn om een doorstartkandidaat te vinden.
Dat blijkt niet het geval te zijn. Dit w erd met name veroorzaakt door het feit
dat de zustervennootschap van gefailleerde de belangrijkste opdrachtgever
w as en er nauw elijks sprake is van een eigen klantenbestand. Ook de diverse
w erknemers zijn niet geïnteresseerd in een doorstart. Voor faillissement is er
al gezocht naar een overnamekandidaat of participant, maar die is ook toen
niet gevonden.
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6.5 Verantwoording
Er is gezocht naar mogelijke overnamekandidaten. Ook aan de w erknemers is
gevraagd of er interesse is. Gefailleerde had ook voor faillissement al gezocht
naar overnamekandidaten.
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6.6 Opbrengst
€ 0,00

21-06-2018
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Niet aan de orde.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00
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Niet aan de orde.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Onderzoek en overleg.

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
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De administratie van gefailleerde is overhandigd en onderzocht.
Er is een quick scan door een accountant uitgevoerd. Naar aanleiding van het
onderzoek zijn er vragen gesteld. Deze vragen zijn beantw oord. Het
onderzoek moet nog w orden afgerond.
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Het onderzoek is afgerond. Dit onderzoek geeft geen aanleiding tot
opmerkingen.

17-06-2019
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7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn op de navolgende data gedeponeerd:
2015: 03-02-2017;
2014: 13-11-2015;
2013: 19-12-2014.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Gefailleerde heeft gebruik gemaakt van de vrijstelling voor kleine
rechtspersonen op grond van art. 2:396 lid 2 BW . Er is uitsluitend sprake van
een samenstellingsverklaring.
Inzake de continuïteit w ordt opgemerkt dat de vennootschap over het
boekjaar 2015 een verlies geleden heeft. Om het verlies om te buigen naar
een structurele w instgevendheid vanaf 2017 heeft de directie forse
maatregelen getroffen. Een nieuw operationeel management is aangesteld en
een nieuw besturingsmodel is geïntroduceerd. De directie verw acht dat deze
maatregelen toereikend zullen zijn en zorgen voor een groeiende
orderportefeuille en een stijging van het resultaat.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is sprake van een geplaatst kapitaal van € 18.000,00.
Het gestorte kapitaal bedraagt € 18.000,00.
De aandelen blijken te zijn volgestort.
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
7.5 Onbehoorlijk bestuur
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Naar het in de periode voorafgaand aan het faillissement gevoerde beleid en
eventuele bestuurdersaansprakelijkheid is onderzoek ingesteld. Dit onderzoek
w ordt gecombineerd met het onderzoek naar de administratie. Het onderzoek
moet nog w orden afgerond.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee
Het onderzoek is afgerond. Dit onderzoek geeft geen aanleiding tot
opmerkingen.

7.6 Paulianeus handelen

17-06-2019
5

7.6 Paulianeus handelen
7.6 Paulianeus handelen
Nee

21-06-2018
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Op dit moment zijn nog geen bijzondere rechtshandelingen vastgesteld. Als
daartoe aanleiding bestaat, zal er onderzoek w orden ingesteld.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

17-06-2019
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Er is geen paulianeus handelen geconstateerd.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Geen.
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Alle onderzoeken zijn afgerond.

17-06-2019
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Inventarisatie en innemen administratie, bestuderen administratie, overleg
accountant, stellen vragen, beantw oording vragen bestuderen.

21-06-2018
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Afronding onderzoeken.

17-06-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 61.581,35
Er is sprake van de gebruikelijke faillissementskosten (met name nog vast te
stellen salaris
curator).
UW V heeft een preferente boedelvordering inzake aan w erknemers betaald
loon over de
opzegtermijn aangemeld van € 61.581,35.
Inzake de huur over de opzegtermijn zal een concurrente boedelvordering
ontstaan. Deze
vordering is nog niet aangemeld.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 43.086,00
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De fiscus heeft voor een bedrag van € 43.086,00 aan fiscale vorderingen
ingediend. Het betreft tw ee aanslagen Loonheffingen, een aanslag
Motorrijtuigenbelasting en de aanslag Omzetbelasting uit hoofde van artikel 29
lid 2 OB.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 37.182,51
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UW V heeft een preferente vordering van € 37.182,51 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 2.205,95
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Voor zover thans valt te overzien bestaan er enkele preferente crediteuren in
de vorm van personeelsleden met vorderingen voortvloeiend uit de
arbeidsovereenkomst ouder dan dertien w eken, die derhalve niet meer door
UW V als verplichting zullen w orden overgenomen.
Drie w erknemers hebben inmiddels een dergelijke vordering ingediend. In één
geval betreft het een bedrag van € 2.205,95. De andere tw ee vorderingen zijn
pro memorie ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
39
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Volgens de administratie van gefailleerde zijn er 22 concurrente crediteuren.
Er zijn op dit moment 39 concurrente crediteuren die een vordering hebben
ingediend.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 83.281,66
De vorderingen van concurrente crediteuren belopen volgens de administratie
van gefailleerde een totaalbedrag van € 95.390,00.
Er is op dit moment voor een totaalbedrag van € 83.281,66 aan concurrente
vorderingen
ingediend.
Verder zou er sprake zijn van een vordering in rekening-courant van FM
Projekten B.V.
van € 921.947,00 en van FM Groep B.V. van € 53.775,00.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De vooruitzichten voor crediteuren zijn slecht. Gelet op het beschikbare actief
en de hoogte van de boedelvorderingen zullen er w aarschijnlijk geen
uitkeringen gedaan kunnen w orden. Als de procedure tegen de voormalig
w erknemer tot resultaat leidt, dan zullen er w ellicht beperkte uitkeringen aan
preferente crediteuren kunnen w orden gedaan.
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W ellicht kan er een beperkte uitkering aan preferente crediteuren w orden
gedaan. Dit is mede afhankelijk van de hoogte van de boedelvordering van
de verhuurder. Deze zal w orden opgevraagd.

17-06-2019
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8.8 Werkzaamheden crediteuren
Correspondentie divers.
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Uit privacyoverw egingen w ordt de naam van de voormalig w erknemer niet in
het openbare verslag genoemd.
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9.2 Aard procedures
Er w ordt een procedure opgestart tegen een voormalig w erknemer inzake
schending van een relatiebeding (voor faillissement).
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9.3 Stand procedures
De rechter heeft een machtiging afgegeven voor het voeren van de procedure.
De dagvaarding is opgesteld. Deze zal eerst in concept aan de voormalig
w erknemer w orden gezonden.
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Naar aanleiding van de conceptdagvaarding heeft er overleg plaatsgevonden
met de advocaat van de voormalig w erknemer. Er is een regeling getroffen
w aarbij uiterlijk medio september 2019 een bedrag van € 8.750,- tegen finale
kw ijting w ordt voldaan.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Correspondentie voormalig w erknemer en rechter-commissaris; bestudering
stukken; opstellen dagvaarding.
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Opstellen conceptdagvaarding; overleg advocaat voormalig w erknemer. Als dat
overleg niet tot resultaat leidt zal de dagvaarding w orden uitgebracht.

18-12-2018
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Correspondentie en overleg over regeling.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling invordering debiteuren;
b. afronding onderzoek administratie;
c. afronding onderzoek oorzaken faillissement;
d. afronding onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
e. procedure voormalig w erknemer.
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De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afronding onderzoek administratie;
b. afronding onderzoek oorzaken faillissement;

18-12-2018
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c. afronding onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid;
d. procedure voormalig w erknemer.
De volgende w erkzaamheden dienen nog verricht te w orden:
a. afw ikkeling regeling voormalig w erknemer;
b. opvragen boedelvordering verhuurder;
c. afw ikkeling faillissement.

17-06-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
De termijn van afw ikkeling is met name afhankelijk van de duur van de
procedure tegen de voormalig w erknemer.
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Als de voormalig w erknemer de regeling correct nakomt en er medio
september betaling w ordt ontvangen, dan kan het faillissement daarna
w orden afgew ikkeld.

17-06-2019
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10.3 Indiening volgend verslag
17-12-2019

17-06-2019
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10.4 Werkzaamheden overig
In de eerste verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht: overleg
bestuurder, inventariseren activa, inventariseren schulden, afw ikkelen
eigendomsvoorbehouden, ontslag en informeren personeel, overleg UW V,
innemen auto, overleg verhuurder, onderzoek mogelijkheden verkoop activa
en doorstart.
In de tw eede verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
overleg bestuurder, verkoop activa, inventariseren schulden, afw ikkelen
eigendomsvoorbehouden, oplevering pand aan verhuurder, aanschrijven
debiteuren, onderzoek administratie, overleg accountant, correspondentie
divers.
In de derde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
onderzoek administratie, opstellen dagvaarding, correspondentie divers.

21-06-2018
3

In de vierde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
onderzoek administratie, opstellen dagvaarding en correspondentie advocaat
voormalig w erknemer, correspondentie divers.

18-12-2018
4

In de vijfde verslagperiode zijn de volgende w erkzaamheden verricht:
afronding onderzoeken, correspondentie en overleg alsmede treffen regeling
met advocaat voormalig w erknemer, correspondentie divers.

17-06-2019
5

Bijlagen
Bijlagen

