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OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG REGHTSPERSOON (ex art.73a Fw.)1

nummer

:5
1juni201B

in het faillissement van

Kaan ljitze

reau B.V

gevestigd te Hoogezand-Sappemeer, kantoorhoudend
aan de Rouaanstraat 15 te 9723C8 Groningen
KvK-nr. 02066694
aanvrager

eigen aangifte

datum uitspraak

25 april2017

rechtbank

Noord-Nederland, locatie Groningen

faillissementsnummer

cl18t17t86F

curator

mr H.J. de Groot
Leonard Springerlaan 1 7
Postbus 8029
9702KA GRONINGEN

Telefoon

050-7210620

fax
e-mail

050-7210621
hj. groot@dom merholt. nl

dossiernummer

170420

rechter-commissaris

mr L.T. de Jonge

faill issementsrekening

NLg2RABO 0318017458

activiteiten v.d. onderneming

uitzendbureau

omzetgegevens2

2015 €3.433.579

personeel gemiddeld aantal

2015 64

verslagperiode

25 februari 2O18llm 24 mei 2018

uren

zie urenspecificaties

Het openbaar verslag en het (eventuele) bíjbehorende fussenf4ds financieel verslag zijn geen prospectus of
iaarrekening. Hoewel de informatie in dit openbaar verslag zo zorgvuldig mogelijk ls samengesfeld, staat de
curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Mogelijk is immers dat o.a. bepaalde informatie nog
niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of -achteraf- bijgesteld dient te worden. Dit kan
ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschefsfe perspectieven voor crediteuren en andere
belanghebbenden. Aan ditverslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

1

2

De faillissementsverslagen worden gepubliceerd op de website: www.dommerholt.nl.
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0.

Algemeen
Kaan Uitzendbureau B.V. maakt onderdeel uit van de Kaan groep (zie bijlage 1
bij het eerste verslag). Aan het hoofd van de groep staat Kaynar Beheer B.V.
(KvK-nr. 02063061). Gefailleerde exploiteerde een uitzendbureau en had slechts
één externe opdrachtgever, te weten een pluimveeslachterij (circa 75o/o van de

omzet). Overige opdrachtgevers waren aan gefailleerde

gelieerde

ondernemíngen (circa 25o/o van de omzet).

De exploitatie van de failliete onderneming is reeds voor de datum

van

faillissement, op of omstreeks 1 maart 2017, gestaakt. Zie verder onder punt 1.1.
en punt 1.7.

1

lnventarisatie

1.1.

Directie en organisatie

Kaan Uitzendbureau B.V. is op 8 juli 1999 opgericht. Enig aandeelhouder en
bestuurder is sinds 4 november 2005 Kaan Group B.V. (KvK-nr. 020630059).
Kaan Group B.V. is op 4 november 20115 opgericht. Enig aandeelhouder en
bestuurder is sinds 17 november 2015 Kaynar Holding B.V. (KvK-nr. 64575322).
Kaynar Holding B.V. is op 17 november 2015 opgericht. Bestuurder is sinds de
datum van oprichting Kaynar Beheer B.V. (KvK-nr. 02063061).

Kaynar Beheer B.V.

is op 5 juni 1998

opgericht. Enig aandeelhouder en

bestuurder is sinds de datum van oprichting Ali Kaynar.

1.2,

Winst en verlies3
2013
2014
2015

€ 11.931

€

2.576 -l-

€ 19.171

Zie jaarrekening 2015 (bijlage 2 bij het eerste verslag)

1.3.

Balanstotaal

2013
2014
2015

€ 653.070

€711.931
€ B3B.5B3

Zie jaarrekening 2015 (bijlage 2 bij het eerste verslag)

Bedrijfsresultaat
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1.4.

Lopende procedures
Hiervan is niet gebleken

1.5.

Verzekeringen
De verzekeringen zijn beëindigd. Er is op 22 juni 2017 een bedrag van € 3.590,07
ontvangen op de faillissementsrekening aan premierestituties.

1.6.

Huur

Gefailleerde huurt een ruimte in het bedrijfspand aan de Rouaanstraat 15 te
Groningen. Eigenaar van het pand is Centavos lnvestments B.V. (KvK-nr.
02334875), een aan gefailleerde gelieerde vennootschap (zie bijlage 1 bij het
eerste verslag). De huurverplichting bedroeg in 2015 € 30.000,= (incl.
omzetbelasting) op jaarbasis. ln het bedrijfspand zijn meerdere, gelieerde en nietgelieerde, bedrijven gevestigd.

1.7

Oorzaak faillissement
Het onderzoek is gaande.

2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement: 3

2.2

Aantal in jaar voor faillissement: 25

2.3

Datum ontslagaanzegg ing
Op 4 mei 2017 is aan de nog in dienst zijnde werknemers het ontslag aangezegd
met toestemming van de rechter-commissaris. Het UWV was bij de ontslagbijeenkomst aanwezig en heeft de intake verzorgd.
Naar verwachting hebben de werknemers, die reeds uit dienst waren ten tijde van
de faillietverklaring, een vordering op gefailleerde vanwege nog niet uitgekeerde
vakantiegelden. Het onderzoek hiernaar is gaande.

3

Activa
Onroerende zaken
Gefailleerde heeft geen onroerende zaken in eigendom. De punten 3.1. tot en
met 3.4. zijn niet van toepassing.

3.1

3.2

3.3

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Hoogte hypotheek
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3.4.

Boedelbijdrage
Bedriifsmiddelen

3.5

Beschrijving
Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen.

3.6

Verkoopopbrengst
Niet aan de orde.

3.7

Boedelbijdrage
Niet aan de orde

3.8.

Bodemvoorrecht fiscus

Voor de hoogte van de fiscale vordering wordt verwezen naat punt 8.2. Er is een
G-rekeníng aangetroffen. Per 24 april2017 bedroeg het saldo € 14.018,43. Het
voornoemde bedrag is afgedragen aan de fiscus op 27 juli 2017.
lngaande 1 januari 2016 maakt gefailleerde deel uit van de fiscale eenheid voor
de vennootschapsbelasting met Kaan Group B.V. en Kaynar Holding B.V.

Voorraden/onderhanden werk

Er zijn geen voorraden noch onderhanden werk aangetroffen. De punten 3.9. tot
en met 3.11. zijn niet van toepassing.
3.9.

3.10
3.11

Beschrijving
Verkoopopbrengst
Boedelbíjdrage

Andere activa

3.12.

Beschrijving

Aan kasgeld is ingenomen een bedrag van € 275,=. Het bedrag is op 17 mei
2017 ontvangen op de faillissementsrekening.
Op de bankrekening van gefailleerde is een positief saldo aangetroffen van

€

5.763,05. Het bedrag is op 12 mei 2017 ontvangen op de faillissements-

rekening.

3.13

Verkoopopbrengst
Zie hiervoor.
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4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Êr zijn geen vorderingen op (handels-)debiteuren aangetroffen. Het onderzoek
naar intercompany vorderingen is gaande.

4.2.

Opbrengst
Niet aan de orde

4.3

Boedelbijdrage
Niet aan de orde

5.

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van de bank(en) / financiers

Er is niet gebleken van een bancaire vordering. Het onderzoek naar (eventuele)
overige financiers is gaande.

5.2

Leasecontracten
Hiervan is niet gebleken.

5.3.

Beschrijving zekerheden
Hiervan is niet gebleken.

5.4

Separatistenposities
Niet aan de orde.

5.5.

Boedelbijdragen
Niet aan de orde

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Hiervan is niet gebleken

Kaan Uitzendbureau B.V
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5.7

Reclamerechten
Hiervan is niet gebleken.

5.8

Retentierechten
Hiervan is niet gebleken.

6.

Doo rsta rtlvoo rtzette n

De exploitatie van de failliete onderneming was reeds voor de datum van
faillissement gestaakt. Van voortzetting noch van een doorstart is sprake. De
punten 6.1. tot en met 6.6. zijn niet van toepassing.
Voortzetten
6.1.
6.2.

Expl o itatie /ze ke r he d e n
F i nancië le versl ag I egg i ng

6.3.

Doorstart
Beschrijving

6.4.
6.5.

Verantwoording
Opbrengst

6.6.

Boedelbijdrage

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Hieraan is voldaan. De papieren administratie van gefailleerde is ingenomen door
de curator.
De digitale administratie is veilig gesteld en in bewaring gegeven aan een notaris.
De veilig gestelde digitale administratie omvat mogelijk zowel de administratie
van gefailleerde alsook de administratie van andere, op hetzelfde adres als

gefailleerde gevestigde, (gelieerde) ondernemingen. De curator dient zich nog
een oordeel te vormen van de omvang van de administratie van gefailleerde.

Vooralsnog heeft

de curator geen toestemming verkregen van

de

vertegenwoordiger van de hiervoor bedoelde andere ondernemingen om alle in
bewaring gegeven informatie onder zich te nemen. Partijen trachten in onderling
overleg tot een oplossing te komen.
De bestuurder heeft ingestemd met de vrijgave van een deel van de voormelde
administraties. De financiële administraties van Gefailleerde en haar gelieerde
ondernemingen zullen worden vrijgegeven.

De curator is in overleg met de bestuurder over onder andere de wijze van
selectie van de veiliggestelde data, voor de vrijgave daarvan. Het overleg heeft
nog niet tot concrete afspraken geleid.
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7.2.

Depotjaarrekeningen
2013
2014
2015

7.3

10-07-2014
13-07-2015
28-07-2016

Goedkeurende verklaring accou ntant
Niet vereist.

7.4.

Stortingsverplichtingaandelen

Geen onderzoek ingesteld omdat mogelijke volstortingsverplichtingen zijn
verjaard.

7.5.

Onbehoorlijk bestuur
Het onderzoek is gaande

7.6

Paulianeus handelen
Het onderzoek is gaande

8.

Crediteuren

8.1

Boedelvordering

8.2.

Preferente vordering(en) van de

8.3.

Preferente vordering(en) van het

8.4.

Andere preferente

vorderingen

8.5.

Aantal concurrente

crediteuren

8.6.

Bedrag concurrente

8.7.

Verwachte wijze van afwikkeling

algemene faillissementskosten,
huur, lonen (€. 1 4.924,42)

fiscus

€ 38.265,57

UWV

e 84.127,88

crediteuren

€ 41.067,72 (loonvorderingen)
4

€7.370,61

Naar verwachting komt het faillissement in aanmerking voor opheffing vanwege
de toestand van de boedel. ln dat geval kan aan de concurrente crediteuren geen
uitdeling worden gedaan.
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Procedures
Door de curator zijn geen procedures overgenomen noch zijn door de curator
procedures aanhangig gemaakt. De punten 9.1. tot en met 9.3. zijn niet van
toepassing.

9.1

Naam wederpartij(en)

9.2

9.3

Aard procedure
Stand procedure

10.

Overig

10.1

Term ijn afwikkeling faillissement

Hiervan is nog geen inschatting te maken

10.2.

Plan van aanpak / benodigde tijd per onderdeel

x
x
x
o
¡
o
x
.
.
.
e

vragenlijst faillissementen doornemen (stukken innemen)
inventarisatie activa
inventarisatie eigendommen derden / eigendomsvoorbehouden
verzekeringen (inventarisatieen opzeggingen)

inventarisatiezekerheden
inventarisatiecrediteuren
ontslag werknemers
onderzoek rechtmatigheid

onderzoekadministratie
onderzoek onbehoorlijk bestuur
gebruikelijke werkzaamheden

De aangekruiste taken zijn afgewikkeld

10.3.

lndiening volgend verslag

Het volgende verslag zal per 25 augustus 2018 worden opgemaakt en binnen
één week na de voornoemde datum worden ingediend.

, 1 juni201B

J. de Groot,

: Df}MMERHÛTT
Leonard Springerlaan 17 ,9727 KB
Postbus BO29,97OZ KA Groningen
T (0s0) 721 06 20 F (.050) 721 06 21
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