Faillissement Nerm B.V. (F 17/18/78)
Openbaar verslag 1

Algemeen
Gegevens onderneming
Bij vonnis van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden, d.d. 9 oktober 2018 is de
besloten vennootschap Nerm B.V., statutair gevestigd te Oude Bildtzijl, kantoorhoudende te (8447 SN)
Heerenveen aan het adres Innovatielaan 6 Box 2, in staat van faillissement verklaard met benoeming
van mr. H.H. Kielman tot rechter-commissaris en aanstelling van mr. C. Geffroy tot curator.
De gefailleerde vennootschap zal hierna worden aangeduid als ‘’Nerm’’.
Activiteiten onderneming

Omzetgegevens
2015
Omzet N.B.
2016
Omzet N.B.
2017
Omzet N.B.
Personeel gemiddeld aantal
In het jaar 2018 waren er geen personeelsleden in loondienst.
Saldo einde verslagperiode
€0
Verslagperiode
9 oktober 2018 t/m 2 november 2018
Bestede uren in verslagperiode
Bestede tijd: 53,0
Bestede uren totaal
Bestede tijd: 53,0
Toelichting
De curator heeft de bestuurder uitgenodigd om een toelichting te geven op de achtergronden van het
faillissement. Op 18 oktober heeft een eerste bespreking met de (middellijk) bestuurder van Nerm, de
heer M.J. van Geemert, plaatsgevonden. Tijdens deze bespreking zijn de achtergronden en de gang
van zaken van het faillissement besproken.

Inventarisatie
Directie en organisatie

De heer M.J. van Geemert is statutair bestuurder van Nerm. Nerm is op 8 maart 2010 opgericht om
gebruik te maken van de stamrechtvrijstelling. Vanaf medio juni 2017 zijn er bouwwerkzaamheden
verricht vanuit Nerm.
Winst en verlies
2015
Resultaat -/- N.B.
2016
Resultaat € 3.315, -2017
Resultaat -/- N.B.
Balanstotaal
2015
Eigen vermogen € 31.820, -Balanstotaal € 108.958, -2016
Eigen vermogen € 35.135
Balanstotaal € 111.031, -2017
Eigen vermogen N.B.
Balanstotaal € N.B.

Lopende procedures
De curator is niet bekend met lopende procedures.
Verzekeringen
De verzekeringen zijn (waar mogelijk) beëindigd ten einde een premierestitutie te bewerkstelligen.
Huur
Ten tijde van het faillissement huurde Nerm het bedrijfspand aan de Innovatielaan 6 Box 2 te
Heerenveen van Romte Planontwikkeling B.V. De huurovereenkomst is met wederzijds goedvinden
beëindigd per 1 november 2018.
Oorzaak faillissement
De bestuurder heeft aangegeven dat sinds medio juni 2017 bouwwerkzaamheden zijn verricht vanuit
Nerm. Volgens opgave van de bestuurder heeft de heer J. van Zetten namens Nerm opdrachten
aangenomen en heeft werkzaamheden uitgevoerd. De curator heeft de heer J. Van Zetten
uitgenodigd voor een bespreking om een toelichting te geven op de achtergronden van het
faillissement. Op 26 oktober 2018 heeft dit gesprek plaatsgevonden.
De curator doet nog nader onderzoek naar de oorzaken van het faillissement.

Personeel

Aantal ten tijde van faillissement
Ten tijde van het faillissement waren er volgens de personeelsadministratie geen werknemers in
dienst van Nerm.
Aantal in jaar voor faillissement
Het jaar voorafgaand aan het faillissement waren er geen werknemers in dienst bij Nerm.
Datum ontslagzegging
Niet van toepassing.
Werkzaamheden
Zie hiervoor onder toelichting.

Activa
Onroerende zaken: beschrijving
Niet van toepassing.
Onroerende zaken: verkoopopbrengst
Onroerende zaken: hoogte hypotheek
Onroerende zaken: boedelbijdrage
Onroerende zaken: werkzaamheden
Bedrijfsmiddelen: beschrijving
Nerm heeft geen bedrijfsmiddelen in eigendom.
Bedrijfsmiddelen: verkoopopbrengst
Bedrijfsmiddelen: boedelbijdrage
Bedrijfsmiddelen bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.
Bedrijfsmiddelen: werkzaamheden
Voorraden/onderhanden werk: beschrijving
Er is geen voorraad aangetroffen.
Voorraden/onderhanden werk: verkoopopbrengst
Voorraden/onderhanden werk: boedelbijdrage
Voorraden/onderhanden werk: werkzaamheden
Andere activa: beschrijving
De curator heeft geen andere activa aangetroffen.
Andere activa: verkoopopbrengst

Andere activa: werkzaamheden

Debiteuren
Omvang debiteuren
Uit de administratie van Nerm blijken geen handelsdebiteuren.
Opbrengst
Boedelbijdrage
Werkzaamheden

Bank/zekerheden
Vordering van bank(en)
Nerm had geen financieringen bij banken.
Leasecontracten
Door Nerm worden twee auto’s geleased. De curator heeft contact opgenomen met de
leasemaatschappij om afspraken te maken over de beëindiging van de leasecontracten. Eén van de
leasecontracten is inmiddels beëindigd.
Beschrijving zekerheden
Niet van toepassing.
Separatistenpositie
De curator zijn geen andere separatisten bekend.
Boedelbijdragen
Niet van toepassing.
Eigendomsvoorbehoud
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een eigendomsvoorbehoud.
Retentierechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van retentie.
Reclamerechten
Bij de curator hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een recht van reclame.
werkzaamheden
De curator heeft de positie van de bank in kaart gebracht, de crediteuren geïnventariseerd en de
crediteuren aangeschreven.

Doorstart/voortzetten onderneming
Voortzetten: exploitatie/zekerheden
De werkzaamheden van Nerm waren al gestaakt op faillissementsdatum.

Voortzetten: financiële verslaglegging
Voortzetten: werkzaamheden
Doorstart: beschrijving
Doorstart: verantwoording
Doorstart: opbrengst
Doorstart: boedelbijdrage
Doorstart: werkzaamheden

Rechtmatigheid
Boekhoudplicht
De curator heeft de administratie veiliggesteld en zal deze in de komende verslagperiode nader
onderzoeken.
Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over 2016 is gedeponeerd op 2 mei 2018, derhalve niet tijdig;
De jaarrekening over 2015 is gedeponeerd op 14 maart 2017, derhalve niet tijdig;
De jaarrekening over 2014 is gedeponeerd op 31 december 2015, derhalve tijdig;
De jaarrekening over 2013 is gedeponeerd op 20 augustus 2014, derhalve tijdig.
Goedk. Verkl. Accountant
Niet van toepassing.
Stortingsverpl. Aandelen
Een eventuele vordering welke de curator zou kunnen ontlenen aan het niet voldoen aan de
stortingsverplichting is inmiddels verjaard, nu de vennootschap langer dan vijf jaar geleden is
opgericht. Overigens is niet gebleken dat niet aan de stortingsverplichting is voldaan.
Onbehoorlijk bestuur
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid. In de
komende verslagperiodes zal dit alsnog plaatsvinden.
Paulianeus handelen
De curator heeft nog geen onderzoek gedaan naar eventuele paulianeuze handelingen en
ongeoorloofde verrekeningen in het zicht van het faillissement. Dit onderzoek zal nog worden gedaan.
werkzaamheden
De curator heeft een deel van de fysieke administratie meegenomen en een aanvang gemaakt met
het boekenonderzoek.

Crediteuren
Boedelvorderingen
De boedelvorderingen zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven tot de gebruikelijke.
Preferente vordering van de fiscus

De Fiscus heeft een vordering ingediend van € 2.154,00.
Preferente vordering van het UWV
N.v.t.
Andere preferente crediteuren
Er heeft zich één overige preferente crediteur bij de curator gemeld.
Aantal concurrente crediteuren
De curator heeft alle bij het faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in de
gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie in het faillissement aan te melden. Tot op heden
hebben 15 concurrente crediteuren een vordering bij de curator ter verificatie aangemeld.
Bedrag concurrente crediteuren
Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast in totaal € 81.288,15.
Verwachte wijze van afwikkeling
werkzaamheden

Procedures
Naam wederpartij(en)
De curator is niet bekend met lopende procedures.
Aard procedures
Stand procedures
werkzaamheden

overig
Termijn afwikkeling
Het onderzoek naar de oorzaken en achtergronden bij het faillissement als ook het onderzoek naar de
bijbehorende kwesties, zoals hiervoor gesignaleerd, bevindt zich nog in de beginfase. De curator kan
daarom nog niet aangeven op welke termijn het faillissement kan worden afgewikkeld.
Plan van aanpak
Op een aantal belangrijke onderdelen hiervoor in het verslag genoemd zijn de onderzoeken nog niet
afgerond en zullen in de komende verslagperiode(s) worden voortgezet.
Indiening volgend verslag
Het volgende verslag zal uiterlijk in februari 2019 bij de rechtbank worden ingediend.
Werkzaamheden

