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Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Laanstra Multigrafisch B.V. 31-10-2019
 1

Van der Waalspark 42, 9351 VC Leek 31-10-2019
 1

Volgens haar inschrijving bij de Kamer van Koophandel: Het produceren en 
verhandelen van grafische producten ten behoeve van drukkerijen, grafische 
bedrijven, signproducenten, en handelaren, reclame ontwerpbureau’s, 
handelaren in de verpakkingsindustrie en marketingbedrijven.  

31-10-2019
 1

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 169.906,00 € -115.055,00 € 47.461,00

2017 € 253.197,00 € -22.680,00 € 34.598,00

2018 € 142.239,39 € -28.773,08 € 34.929,76

2019 € 36.248,09 € -7.803,40 € 26.734,84

Verslagnummer 1
Datum verslag 31-10-2019
Insolventienummer F.18/19/169
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000116073:F001
Datum uitspraak 01-10-2019

R-C mr. RTj Terpstra
Curator mr P.T. Bakker

file:///main.aspx?etn=spi_zaak&pagetype=entityrecord&id=c08a0793-3be4-e911-80e5-005056807f2a
file:///main.aspx?etn=contact&pagetype=entityrecord&id=315a44c6-2768-e511-80c6-005056ac167e


Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Toelichting bestede uren

De curator beschikt over de jaarrekeningen 2016 en 2017 alsmede over de 
uit de administratie uitgedraaide Balans/ W inst en Verliesrekening over de 
jaren 2018 en 2019.  De curator heeft de nodige vraagtekens bij de inhoud 
van de administratie. 

31-10-2019
 1

Toelichting 
Volgens de inschrijving bij de KvK 3. De facto was de onderneming per datum 
faillissement geëindigd zodat er geen personeelsleden meer in dienst waren. 

31-10-2019
 1

van 
1-10-2019

t/m 
21-10-2019

31-10-2019
 1

Verslagperiode Bestede uren

1 47 uur 0 min

totaal 47 uur 0 min

In de verslagperiode zijn voornamelijk inventariserende werkzaamheden 
verricht en is de administratie onderzocht. Omdat gefailleerde in hoger 
beroep is gekomen tegen het faillissementsvonnis is in de aanloop naar het 
hoger beroep herhaaldelijk contact geweest met de bij het beroep betrokken 
partijen. De inhoudelijke werkzaamheden zijn beperkt tot het vaststellen van 
de crediteuren en debiteurenposities en het verifiëren van de juistheid van in 
de administratie opgenomen rekening-courant vorderingen/schulden om zo 
een juist beeld van de toestand van de boedel te kunnen schetsen.

31-10-2019
 1



1.1 Directie en organisatie

1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

1. Inventarisatie

Bestuurder van gefailleerde is de heer R. Laanstra. De aandelen van 
gefailleerde worden gehouden door de stichting Stichting 
Administratiekantoor Laanstra. De door gefailleerde verrichte activiteiten 
werden door haar bestuurder aanvankelijk verricht vanuit de vennootschap 
onder firma Laanstra Stansvormen V.O.F. in 2016 zijn de bedrijfsactiviteiten 
overgedragen aan gefailleerde. De bedrijfsmiddelen zijn in de V.O.F. 
achtergebleven. 

31-10-2019
 1

Buiten de faillissementsprocedure zijn de curator geen andere procedures 
bekend. 

31-10-2019
 1

geen. De bedrijfsactiviteiten waren gestaakt. 31-10-2019
 1

Gefailleerde was per datum faillissement geen partij bij een 
huurovereenkomst voor onroerende zaken. 

31-10-2019
 1

Volgens opgave van de bestuurder heeft gefailleerde te kampen gehad met 
terugvallende vraag naar de verleende diensten. Daarnaast heeft de 
onderneming last gehad van een brand als gevolg waarvan een voor de 
productie belangrijke bedrijfsmiddel is teniet gegaan. Deze brand speelde 
zich in 2015 af en betrof aldus de Vennootschap onder firma. 

31-10-2019
 1



2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

Toelichting bedrijfsmiddelen

2. Personeel

Personeelsleden 
0

31-10-2019
 1

Personeelsleden 
3

Toelichting 
volgens KvK

31-10-2019
 1

Datum Aantal Toelichting

niet aan de orde

totaal 0

geen 31-10-2019
 1

3. Activa

De gefailleerde heeft geen onroerend goed in eigendom. 31-10-2019
 1

Niet van toepassing. 31-10-2019
 1



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

Gefailleerde maakte op grond van een exploitatieovereenkomst gebruik van 
de aan de vennootschap onder firma toebehorende bedrijfsmiddelen. 
Aanvankelijk werd hier een gebruiksvergoeding ad € 6.000,00 ex BTW per 
maand voor gerekend. Volgens de in de administratie aangetroffen 
overeenkomsten is deze gebruiksvergoeding medio 2016 verlaagd naar € 
4.000,00 en in 2017 naar € 1.500,00. Begin 2019 is deze overeenkomst met 
de bedrijfsactiviteiten geëindigd en werd deze door de aan de bestuurder 
gelieerde vennootschap LMG Packaging BV overgenomen.    

Nu de bedrijfsmiddelen geen eigendom van gefailleerde zijn, geen. 

31-10-2019
 1

niet van toepassing. 31-10-2019
 1

inventarisatie. 31-10-2019
 1

niet noemenswaardig. 31-10-2019
 1

geen 31-10-2019
 1

geen 31-10-2019
 1

geen 31-10-2019
 1



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

4. Debiteuren

Er is een minimale post aan handelsdebiteuren aanwezig. Gezien de 
beperkte omvang en gezien het lopende hoger beroep zal de curator op dit 
punt nog geen activiteiten ondernemen. 

Uit de w inst en verliesrekening 2019 zoals uitgedraaid kort na het 
faillissement lijken nog vorderingen uit rekening-courant op verbonden 
vennootschappen voort te vloeien. Omdat de administratie niet eenduidig is 
op dit punt zal dit nog nader moeten worden onderzocht.  

31-10-2019
 1

5. Bank/Zekerheden

Toelichting vordering van bank(en) 
Er is geen bankcaire vordering. Het saldo van de lopende rekening ad € 
630,59 zal door de bank op de boedelrekening worden voldaan. 

31-10-2019
 1

niet bekend 31-10-2019
 1

Voor zover bekend zijn er geen zekerheden verstrekt. 31-10-2019
 1

Niet van toepassing. 31-10-2019
 1

Hier is niet van gebleken. 31-10-2019
 1



5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

Hier is vooralsnog niet van gebleken. 31-10-2019
 1

Niet van toepassing. 31-10-2019
 1

Toelichting 
geen

31-10-2019
 1

geen 31-10-2019
 1



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

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

Niet aan de orde. 31-10-2019
 1

Niet van toepassing. 31-10-2019
 1

Niet van toepassing. 31-10-2019
 1

Doorstarten onderneming

Niet van toepassing. 31-10-2019
 1

Niet van toepassing. 31-10-2019
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

31-10-2019
 1

Toelichting 
Niet van toepassing.

31-10-2019
 1

Niet van toepassing. 31-10-2019
 1



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

In onderzoek. 31-10-2019
 1

Er zijn geen jaarrekeningen gedeponeerd. 31-10-2019
 1

niet van toepassing. 31-10-2019
 1

in onderzoek. 31-10-2019
 1

Toelichting 
In onderzoek met dien verstande dat het bewijsvermoeden als bedoeld in 
artikel 2:248 BW van toepassing is. 

31-10-2019
 1

In onderzoek 31-10-2019
 1

In het kader van het lopende hoger beroep tegen het faillissementsvonnis is 
dit onderwerp vooralsnog niet verder uitgewerkt. 

31-10-2019
 1



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

Toelichting 
geen

31-10-2019
 1

Toelichting 
geen

31-10-2019
 1

Toelichting 
geen

31-10-2019
 1

Toelichting 
Er hebben zich 6 concurrente crediteuren gemeld. Vijf van deze crediteuren 
hebben terzake de vordering een beroep gedaan op de achterstelling van de 
vordering. 

31-10-2019
 1

€ 129.589,81 31-10-2019
 1

onbekend. 31-10-2019
 1

Inventarisatie en correspondentie. 31-10-2019
 1



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

9. Procedures

Op dit moment is enkel de hoger beroep procedure tegen het 
faillissementsvonnis aanhangig. 

31-10-2019
 1

Op 30 oktober 2019 heeft de zitting bij het gerechtshof plaatsgevonden. Het 
arrest wordt op 7 november 2019 verwacht.

31-10-2019
 1

Opstellen advies voor het gerechtshof en schrijven verslag. 31-10-2019
 1

10. Overig

Primair zal de uitkomst van het appèl eerst worden afgewacht. 31-10-2019
 1

onbekend. 31-10-2019
 1

31-1-2020 31-10-2019 
 1

geen 31-10-2019
 1



Bijlagen

Bijlagen



TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM:  31 oktober 2019

in het faillissement van:

faillissementsnummer C/18/19/169 F

datum uitspraak 1-10-2019

rechter-commissaris

curator 

betrekking hebbend op verslag nrs. 1

A. BATEN subtot. incl. BTW mutaties totaal Af te dragen BTW

1. aangetroffen middelen

kas -€                         -€                         -€                         

bank -€                         765,06€                   765,06€                   

giro -€                         -€                         -€                         

2. opbrengsten verkopen

opbrengsten verkopen -€                         -€                         -€                         -€                          

kosten ivm verkoop -€                         -€                         -€                         -€                          

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren -€                         -€                         -€                         

boedeldebiteuren -€                         -€                         -€                         -€                          

4. overige baten

boedelbijdrage -€                         -€                         -€                         

restitutie belastingdienst -€                         -€                         -€                         

rente -€                         -€                         -€                         

5. totaal -€                         765,06€                   765,06€                   -€                          

B.

REEDS BETAALDE 

VERSCHOTTEN / 

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal 

 Terug te ontvangen 

BTW 

salaris curator -€                         -€                         -€                         -€                          

publicatiekosten -€                         -€                         -€                         -€                          

uittreksel -€                         -€                         -€                         -€                          

gas / water / electra -€                         -€                         -€                         -€                          

verzekeringen -€                         -€                         -€                         -€                          

fiscus -€                         -€                         -€                         

UWV -€                         -€                         -€                         

6. totaal -€                         -€                         -€                         -€                          

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A -€                         765,06€                   765,06€                   

totaal B -€                         -€                         -€                         

7. saldo boedelrekening -€                         765,06€                   765,06€                   

Laanstra Multigrafisch B.V.

mr. R.Tj. Terpstra

mr. P.T. Bakker
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