
Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Naam onderneming

Gegevens onderneming

Activiteiten onderneming

Financiële gegevens

Toelichting financiële gegevens

Betreft

Algemene gegevens

Woldring Porselein B.V. 12-11-2018 
 10

Statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te Oosterstraat 48 Unit 
2, 9711 NW Groningen, KvK nr. 02079101

12-11-2018 
 10

Winkel en online w inkel in servies, glas-, porselein- en aardewerk 12-11-2018 
 10

Jaar Omzet Winst en verlies Balanstotaal

2016 € 294.597,00

2015 € 795.497,00

2014 € 908.926,00

Verslagnummer 15
Datum verslag 07-11-2019
Insolventienummer F.18/16/139
Toezichtzaaknummer NL:TZ:0000071552:F001
Datum uitspraak 17-06-2016

R-C mr. A.L. Goederee
Curator mr P.T. Bakker
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Toelichting financiële gegevens

Gemiddeld aantal personeelsleden

Boedelsaldo

Verslagperiode

Bestede uren

Voorafgaande surseance van betaling
Voorafgaand aan het faillissement verkeerde Woldring Porselein in surseance 
van betaling, uitgesproken door de rechtbank Noord-Nederland, locatie 
Groningen, op 16 juni 2016. In de surseance werd snel duidelijk dat er 
onvoldoende middelen waren om de lopende verplichtingen, waaronder de 
lonen van het personeel, te kunnen betalen. Tevens bleek er geen uitzicht te 
bestaan op voldoening van de schuldeisers bij voortzetting van de 
onderneming in surseance. Op 17 juni 2016 heeft de (toenmalig) 
bewindvoerder met instemming van de bestuurder van Woldring Porselein de 
surseance in laten trekken en de rechtbank verzocht het faillissement uit te 
spreken.

12-11-2018 
 10

6 12-11-2018 
 10

€ 73.838,62 07-02-2019 
 11

€ 73.531,37 08-08-2019 
 14

van 
6-8-2018

t/m 
11-11-2018

12-11-2018 
 10

van 
12-11-2018

t/m 
31-1-2019

07-02-2019 
 11

van 
1-2-2019

t/m 
28-4-2019

30-04-2019 
 13

van 
28-4-2019

t/m 
8-8-2019

08-08-2019 
 14



Bestede uren

Toelichting bestede uren

1.1 Directie en organisatie

Verslagperiode Bestede uren

10 247 uur 36 min

11 4 uur 12 min

13 1 uur 0 min

14 0 uur 42 min

15 3 uur 0 min

totaal 256 uur 30 min

Surseance:
Verslagperiode : 16 juni t/m 17 juni 2016
Bestede uren totaal : 1:48 (curator)
Bestede uren totaal : 5:54 (mr. L.G. van Dijk)

Faillissement:

Verslagperiode : 6 augustus t/m 11 november 2018

Bestede uren in verslagperiode : 0,60 (curator)
Bestede uren in verslagperiode : 4,7  (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 1,0  (I. Zenginer, faillissementsmedewerker)

Bestede uren totaal : 10,40  (curator)
Bestede uren totaal : 92,10  (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren totaal : 0,30  (mr. G.C. Bouwman)
Bestede uren totaal : 144,80  (I. Zenginer, faillissementsmedewerker)

12-11-2018 
 10

Bestede uren in verslagperiode : 03:48  (mr. L.G. van Dijk)
Bestede uren in verslagperiode : 00:24 (I. Zenginer, 
faillissementsmedewerker)

07-02-2019 
 11

0,60 (curator)
0,40 (mr. L.G. van Dijk)

30-04-2019 
 13

0,70 (I. Zenginer) 08-08-2019 
 14

1. Inventarisatie

(Verslag1)
De directie werd gevoerd door de heer E. Hoiting, die tevens enig bestuurder 
en aandeelhouder is middels holdingvennootschap Arcus Groep B.V. Woldring 

12-11-2018 
 10



1.2 Lopende procedures

1.3 Verzekeringen

1.4 Huur

1.5 Oorzaak faillissement

Porselein BV is onderdeel van een groep van drie vennootschappen, met als 
moedervennootschap Arcus Groep BV en zustervennootschap Woldring 
Meubels BV.

(Verslag 1)
Geen procedures.

12-11-2018 
 10

(Verslag 1)
Er waren afgezien van ziektekostenverzuimverzekering geen 
bedrijfsverzekeringen. Ten behoeve van de tijdelijke voortzetting van de 
onderneming zijn de benodigde gebruikelijke 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen afgesloten. 

(Verslag 2)
De afgesloten verzekeringen zijn na afloop van de voortzetting van de 
onderneming beëindigd.

12-11-2018 
 10

(Verslag 1)
Woldring Porselein huurt een w inkelpand aan de Oosterstraat 48/2 te 
Groningen en een magazijn en kantoor aan het Hoendiep 174 3-4 te Hoogkerk. 
Met toestemming van de rechter-commissaris zijn de huurovereenkomsten van 
de w inkel en het magazijn per 22 juni 2016 opgezegd.

(Verslag 2)
Beide panden zijn bezemschoon opgeleverd aan de verhuurders.

12-11-2018 
 10



1.5 Oorzaak faillissement

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

2.3 Ontslagaanzegging

2.4 Werkzaamheden personeel

(Verslag 1)
De oorzaken van het faillissement zijn nog in onderzoek. De directeur heeft 
verklaard dat onder meer de hoge financieringslasten en de teruglopende 
omzetten de onderneming de das om hebben gedaan. Moedervennootschap 
Arcus Groep heeft in 2006 de aandelen in Woldring Porselein BV en Wolding 
Meubelen BV gekocht van de voormalig eigenaar Woldomus BV. Arcus Groep 
heeft voor de betaling van de koopsom een lening gesloten met Woldring 
United BV. Woldring Porselein BV is ter aflossing van een rekening-courant 
schuld aan (oud) eigenaar Woldomus BV eveneens een financiering 
aangegaan. 
Zustervennootschap Woldring Meubels BV heeft haar activiteiten in 2013 
gestaakt wegens drastische omzetdaling vanaf 2008.  
Woldring Porselein diende sindsdien de financieringslasten van de groep als 
geheel te verdienen. Ook zij kampte met omzetdaling en verliezen. In een 
poging om de kosten terug te brengen zijn nog maatregelen genomen. Onder 
meer salaris- en huisvestingskosten zijn beperkt;  de porseleinw inkel is begin 
2015 verhuisd van de Stoeldraaiersstraat naar de Oosterstraat, waar een 
lagere huur is betaald. Daartegenover stond ook een lagere omzet. Uiteindelijk 
kon Woldring Porselein haar lasten niet meer betalen en (ook) het loon niet 
meer aan het personeel betalen, hetgeen reden is geweest om in eerste 
instantie surseance en erna omzetting in faillissement te verlangen.

12-11-2018 
 10

2. Personeel

Personeelsleden 
6

12-11-2018 
 10

Personeelsleden 
6

12-11-2018 
 10

Datum Aantal Toelichting

20-6-2016 6 (Verslag 1) Op 20 juni 2016 is de werknemers ontslag aangezegd in
een personeelsbijeenkomst. Tijdens die bijeenkomst zijn de brieven
waarin de arbeidsovereenkomst wordt opgezegd overhandigd.

totaal 6



3.1 Onroerende zaken

Toelichting onroerende zaken

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

3.3 Bedrijfsmiddelen

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. Activa

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

winkel-, magazijn en kantoorinventaris

totaal € 0,00 € 0,00

boedelbijdrage n.v.t., zie onder 5. 12-11-2018 
 10

ja 12-11-2018 
 10

zie hoofdstuk 6 doorstart / voortzetten

(Verslag 1)
De voorraadstellingen in het magazijn zijn verkocht voor € 5.000,00. De 
verkoopopbrengst is bijgeschreven op de boedelrekening. De rest van de 
inventaris zal na beëindiging van de faillissementsverkoop in de w inkel te koop 
worden aangeboden. 

(Verslag 2)
De resterende kantoor- en w inkelinventaris is met toestemming van de 
rechtercommissaris, verkocht voor een totaal bedrag ad € 3.800,-.  De 
verkoopopbrengst is bijgeschreven op de boedelrekening.

12-11-2018 
 10

diverse serviezen, glaswerk, bestek van hoogwaardige/luxemerken als 
Arzberg, Scott, Iitala, etc.

12-11-2018 
 10



3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

Toelichting andere activa

3.9 Werkzaamheden andere activa

zie hoofdstuk 6 doorstart / voortzetten

(Verslag1)
De aanwezige voorraad wordt met toestemming van de rechtercommissaris in 
de w inkel aan de Oosterstraat verkocht. Het is de verwachting dat de boedel 
middels  deze uitverkoop de hoogste netto verkoopopbrengst genereert. 

(Verslag 2) 
De w inkel is gedurende een viertal weken, op een beperkt aantal dagen 
geopend geweest. In diverse (online) media als Gezinsbode, Dagblad van het 
Noorden en Facebook zijn campagnes uitgezet. De restant w inkelvoorraad is 
daarbij aan consumenten verkocht. De verkoopopbrengst bedroeg € 71.673,36 
incl. BTW ( € 59.234,-- excl BTW, zie bijlage exploitatieoverzicht).

12-11-2018 
 10

Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage

(Verslag1) Immateriële activa, waaronder goodwill,
handelsnaam, klantenbestand, diverse
domeinnamen als woldring-porselein.nl,
woldringporselein.nl, woldring.nl,
gordonramseyservies.nl en de (intel

€ 37.500,00

totaal € 37.500,00 € 0,00

(Verslag1)
De immateriële activa zijn verkocht voor € 37.500,00. De koper zal de 
webwinkel onder de domeinnaam woldring-porselein.nl voortzetten.

12-11-2018 
 10



4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

4.2 Werkzaamheden debiteuren

4. Debiteuren

(Verslag2)
Na afloop van de faillissementsuitverkoop is een totaal bedrag ad € 72.286,31 
ontvangen van de bank. Van dit totaal bedrag betreft een deel ad € 575,40 de 
opbrengst van een levering voor datum faillissement welke is bijgeschreven na 
datum faillissement.

(Verslag 4)
Uit de vereffening van Gepea Retailservices B.V. lijkt de boedel een uitkering 
van ruim €11.000 tegemoet te kunnen zien. Het een en ander wordt 
onderzocht.

(Verslag 5)
De vereffening van Gepea heeft een bedrag ad € 13.706,29 opgeleverd, welk 
bedrag is  bijgeschreven op de boedelrekening. De vereffenaar heeft 
verantwoording afgelegd over de w ijze van  vereffening.

Bij de bestuurder van de groepsvennootschappen Woldring Meubel BV en 
moeder Arcus Groep BV is aangedrongen op betaling van de vorderingen van 
de failliet uit rekening-courantverhouding(en). Genoemde vennootschappen 
zijn daartoe niet in staat en feitelijk insolvent.

12-11-2018 
 10



5.1 Vordering van bank(en)

5.2 Leasecontracten

5.3 Beschrijving zekerheden

5.4 Separatistenpositie

5.5 Eigendomsvoorbehoud

5.6 Retentierechten

5.7 Reclamerechten

5.8 Boedelbijdragen

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden

5. Bank/Zekerheden

(Verslag 1)
Er wordt van uit gegaan dat er geen rechtsgeldig pandrecht gevestigd is. 
Woldring United BV pretendeert een (stil) pandrecht op de roerende zaken, 
inventaris en voorraden. Er is echter geen geregistreerde onderhandse akte. 
Woldring United BV, noch haar accountant, notaris of advocaat beschikt 
daarover.
 
(Verslag 2)
De aanspraak op een pandrecht is afgewezen wegens het ontbreken van een 
geregistreerde akte.

12-11-2018 
 10

(Verslag 1)
Leveranciers met een eigendomsvoorbehoud (Asa Selection, Ritzenhoff), of 
consignatie-overeenkomst (Villeroy & Boch) hebben dan wel afstand gedaan 
van hun aanspraken, dan wel de betreffende goederen teruggehaald, nadat 
de curator hun aanspraken als rechtmatig heeft beoordeeld.

12-11-2018 
 10

Toelichting 
(Verslag 1)
Voor het geval dat er toch sprake zou zijn van registratie zijn afspraken 
gemaakt in overeenstemming met de Recofa richtlijnen.

12-11-2018 
 10

6. Voortzetten/doorstart onderneming

Voortzetten onderneming



6.1 Exploitatie / zekerheden

6.2 Financiële verslaglegging

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

De curator heeft een deel van de onderneming, namelijk de online w inkel, goed 
voor 80% van de omzet van Woldring Porselein, verkocht en zet tijdelijk de 
verkoopactiviteiten in de (fysieke) w inkel aan de Oosterstraat voort.

Getracht is om de onderneming eerst in zijn geheel te verkopen. In de media is 
naar aanleiding van een persbericht van de curator aandacht besteed aan het 
faillissement van Woldring Porselein. Aan geïnteresseerden die zich naar 
aanleiding van de nieuwsberichten meldden, maar ook aan diverse 
branchegenoten en bekende “opkopers”, is vervolgens een 
verkoopmemorandum gezonden. Tevens is een bezichtiging georganiseerd in 
de w inkel aan de Oosterstraat en het magazijn te Hoogkerk. Dit resulteerde in 
een twaalftal biedingen, die deels betrekking hadden op enkel het materieel 
actief (de voorraden en inventaris) en deels zagen op een deel van de 
onderneming. Voortzetting van de onderneming met het personeel bleek niet 
aan de orde; Geen van de biedingen zag op voortzetting van de fysieke w inkel 
en het w inkelpersoneel. 
Met de (hoogste) bieders is verder onderhandeld over de biedingen en de 
verkoop. Uiteindelijk is besloten de verkoop te splitsen in verkoop van het 
materieel actief en het immaterieel actief. Taxateurs en de directeur van 
Woldring Porseleing BV verwachtten namelijk dat de verkoop van de voorraden 
serviezen, bestek en glaswerk vanuit de w inkel aan consumenten de boedel 
aanzienlijk meer zou opbrengen dan de biedingen. Het immaterieel actief is 
daarop verkocht aan de hoogste bieder en de voorraad en inventaris worden 
thans verkocht in de w inkel. Een eventuele restpartij zal worden aangeboden 
aan (op)kopers.

(Verslag 1)
Met ingang van 7 juli tot en met 20 juli 2016 is de w inkel aan de Oosterstraat 
geopend voor een faillissementsuitverkoop. Het betreft een verkoop aan 
consumenten. Er is een bedrijfsverzekering afgesloten.

12-11-2018 
 10

(Verslag 1)
Een exploitatieprognose en liquiditeitsprognose zijn opgesteld en aan de 
rechter-commissaris verstrekt. Na afronding van de w inkelverkoop zal een 
financieel verslag volgen dat ook aan het faillissementsverslag zal worden 
gehecht. 
De bruto verkoopopbrengst bedraagt per 14 juli 2016, na vijf verkoopdagen, 
circa € 33.000.

(Verslag 2)
Zie de bijlage voor de financiële verslaglegging  van de voortzetting van de 
onderneming. De verkoopopbrengst bedroeg € 59.234,-- excl BTW en exclusief 
verkoop van inventaris en magazijnstellingen. Met inventaris en stellingen 
bedraagt deze €68.034,-- excl BTW. De netto opbrengst is  € 52.059 en dat is 
€1.000,-- boven de exploitatieprognose.

12-11-2018 
 10



6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

6.4 Beschrijving

6.5 Verantwoording

6.6 Opbrengst

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7.1 Boekhoudplicht

7.2 Depot jaarrekeningen

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

7.4 Stortingsverplichting aandelen

(Verslag 1)
Er zijn prognoses opgesteld. De organisatie van de verkoopactiviteiten vindt 
plaats vanuit de w inkelruimte van de failliet met inzet van haar personeel. De 
directeur verleent zijn medewerking. Tevens zijn er bescheiden media 
campagnes gestart middels persberichten, website, Facebook en de 
Gezinsbode.

12-11-2018 
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Doorstarten onderneming

(Verslag 2) 
De online w inkel wordt voortgezet door koper Haxo Retail BV.

12-11-2018 
 10

Zie boven 12-11-2018 
 10

€ 37.500,00 12-11-2018 
 10

7. Rechtmatigheid

Voldaan 12-11-2018 
 10

De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd. 12-11-2018 
 10

n.v.t. 12-11-2018 
 10



7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.5 Onbehoorlijk bestuur

7.6 Paulianeus handelen

7.7 Toelichting rechtmatigheid

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

Voldaan 12-11-2018 
 10

Toelichting 
(Verslag 11) 
De ontw ikkelingen in de faillissementen van Arcus Groep BV en Wolding Meubel 
BV, uitgesproken op 2 oktober 2018,  worden nog afgewacht, voordat dit 
faillissement kan worden afgewikkeld.

12-02-2019 
 12

(Verslag 4)
In het kader van het onderzoek zijn aan de bestuurder vragen voorgelegd 
over enkele betalingen die in het jaar voorafgaand aan het faillissement 
hebben plaatsgehad.

(Verslag 5)
Overleg heeft plaats met de (advocaat) van de bestuurder over een aantal 
onderwerpen, waaronder bedoelde transacties en de rekening-
courantverhoudingen met groepsvennootschappen. 

(Verslag 6)
Het overleg is voortgezet waarbij de curator aanspraak maakt op betaling, 
maar, zoals het zich laat aanzien, bieden de groepsvennootschappen 
nagenoeg geen verhaal. Een saneringsvoorstel van de bestuurder tot 
afw ikkeling van de schulden, is afgeketst op de afw ijzing van een mede 
schuldeiser. De curator heeft bestuurder aandeelhouder voorgesteld het 
faillissement van de vennootschappen aan te vragen. 

(Verslag 7)
De bestuurder/aandeelhouder is een laatste termijn gegeven om over te gaan 
tot aanvraag van het faillissement van twee groepsvennootschappen. Indien 
dit op korte termijn niet heeft plaatsgehad zal de curator de r-c om 
toestemming vragen de aanvraag te doen. Tevens is de bestuurder andermaal 
gevraagd om te reageren op vragen inzake een aantal overboekingen. 
Afhankelijk van de beantwoording zal over het vervolg beslist worden.

(Verslag 8)
Er is van de zijde van de bestuurder geen voorstel meer gekomen. De curator 
zal de rechter-commissaris verzoeken om rechtsmaatregelen te mogen nemen.   

(Verslag 10)
De faillissementen van Arcus Groep BV en Woldring Meubel BV zijn 
aangevraagd en inmiddels ook uitgesproken, waarbij de rechtbank mr P.T. 
Bakker heeft aangesteld tot curator. Vorderingen zijn ingediend.

12-11-2018 
 10



8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8. Crediteuren

€ 30.187,92

Toelichting 
(Verslag 1)
€ 10.925,30

(Verslag 2)
€ 10.277,92 onbetaalde faillissementskosten

(Verslag 3)
€ 30.187,92

12-11-2018 
 10



8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

€ 28.790,00

Toelichting 
(Verslag 1)
€ 61.386,00

(Verslag 2)
€ 157.821,00. Dit betreft voornamelijk ambtshalve aanslagen welke 
vermoedelijk later verminderd kunnen worden 

(Verslag 3)
Op verzoek van de curator zijn de twee van de vier ambtshalve aanslagen 
verminderd tot nihil. Hierdoor bedraagt het totaal van de vorderingen van 
fiscus nu slechts € 68.791.

(Verslag 4)
Totale vordering van fiscus bedraagt € 157.996 waarvan drie vorderingen 
totaal € 140.790 naar aanleiding van ambtshalve gelegde aanslagen. Deze 
aanslagen kunnen worden verminderd indien er aangiften ingediend kunnen 
worden voor de betreffende maanden. De mogelijkheid wordt onderzocht om 
deze aangiften alsnog in te dienen. 

(Verslag 6)
De betreffende aangiften zijn ingediend. De curator heeft de 
verminderingsbeschikkingen ontvangen van de fiscus. Naar aanleiding daarvan 
heeft de curator, de fiscus verzocht om een actuele weergave van de schulden 
van de gefailleerde vennootschap. 

(Verslag 7)
De fiscus heeft nog geen herziene vordering ingediend. 

(Verslag 8)
De fiscus heeft nog geen herziene vordering ingediend. Totale vordering van 
fiscus bedraagt nu € 166.222. 

(Verslag 9)
Op verzoek van de curator heeft de fiscus een herziene vordering ingediend. 
De door de fiscus ambtshalve gelegde aanslagen zijn verminderd. Het totaal 
van de actuele schuldenoverzicht bedraagt € 28.790.

12-11-2018 
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€ 17.379,74

Toelichting 
(Verslag 1)
UWV heeft nog geen vordering ingediend. 

(Verslag 3)
UWV heeft een vordering ad € 17.379,74 ingediend.

12-11-2018 
 10



8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 154,56

Toelichting 
(Verslag 1)
n.v.t.

(Verslag 3)
€ 431,16

(Verslag 6)
€ 474,05

(Verslag 7)
€ 154,56

12-11-2018 
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47

Toelichting 
(Verslag 1)
Een 31 -tal schuldeisers hebben een vordering ingediend, 22 nog niet.

(Verslag 2) 
43 schuldeisers hebben vordering wel ingediend, 25 nog niet. 

(Verslag 3)
45 ingediend, 24 nog niet ingediend

(Verslag 6)
46 ingediend, 24 nog niet ingediend

(Verslag 9)
47 ingediend, 24 nog niet ingediend

12-11-2018 
 10

€ 282.320,25

Toelichting 
(Verslag 1)
Er is voor € 269.596,10 aan vorderingen ingediend, € 10.055,02 niet 
ingediend.

(Verslag 2)
Totaal € 275.511,13 ingediend, € 9.422,86 nog niet ingediend.

(Verslag 3)
€ 281.965,90 ingediend, € 9.076,89 nog niet ingediend

(Verslag 6)
€ 282.221, ingediend, € 9.076,89 nog niet ingediend

(Verslag 9)
€ 282.320,25 ingediend, € 9.076,89 nog niet ingediend

12-11-2018 
 10



8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9.1 Naam wederpartijen

9.2 Aard procedures

9.3 Stand procedures

9.4 Werkzaamheden procedures

(Verslag 1)
De crediteuren zijn aangeschreven.

12-11-2018 
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9. Procedures



10.1 Plan van aanpak

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.3 Indiening volgend verslag

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

10. Overig

Het faillissement wordt conform het faillissementsdraaiboek van BENK 
Advocaten afgewikkeld.

(Verslag 2)
De gebruikelijke rechtmatigheidsonderzoeken zullen nog plaatsvinden en, zo 
mogelijk zal aanpassing van de ambtshalve opgelegde BTW aanslagen worden 
gevraagd. Als deze handelingen zijn verricht en de UWV haar vorderingen 
heeft ingediend, zal duidelijk zijn of ook  aan de concurrent schuldeisers een 
uitkering kan volgen. 

(Verslag 3)
Uitsluitend de rechtmatigheidsonderzoeken dienen nog te worden afgerond.

(Verslag 4)
De curator is in afwachting van de beantwoording van enkele vragen aan de 
bestuurder. Afhankelijk van de beantwoording zal de verdere aanpak bepaald 
worden. (Zie onder 7).

(Verslag 7)
Zie onder 7.

12-11-2018 
 10

(Verslag 11) 
De ontw ikkelingen in de faillissementen van Arcus Groep BV en Wolding Meubel 
BV worden nog afgewacht, voordat in dit faillissement kan worden besloten 
omtrent de afw ikkeling.

12-02-2019 
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(Verslag 12)
Faillissementen Arcus Groep en Woldring Meubel lopen nog. Afw ikkeling 
daarvan wordt afgewacht.

30-04-2019 
 13

Bijlagen



TUSSENTIJDS FINANCIEEL VERSLAG DATUM:  8 november 2019

in het faillissement van:

faillissementsnummer C/18/16/139 F

datum uitspraak 17-6-2016

rechter-commissaris

curator 

betrekking hebbend op verslag nrs. 14                            

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

1. aangetroffen middelen

kas -€                         -€                         -€                         

bank 1.680,83€                1.680,83€                

giro -€                         -€                         -€                         

2. opbrengsten verkopen

opbrengsten verkopen 117.973,36€            117.973,36€            12.439,18€                              

kosten ivm verkoop -1.452,00€               -1.452,00€               -252,00€                                  

3. debiteuren

prae-faillissement debiteuren 575,40€                   575,40€                   

boedeldebiteuren -€                         -€                         -€                         -€                                         

4. overige baten

Finale uitdeling Gepea 13.706,29€              13.706,29€              

restitutie waterbedrijf 2,46€                       2,46€                       

rente 994,83€                   994,83€                   

5. totaal 133.481,17€            -€                         133.481,17€            12.187,18€                              

B.

REEDS BETAALDE 

VERSCHOTTEN / 

BOEDELSCHULDEN subtot. incl. BTW mutaties totaal  Terug te ontvangen BTW 

salaris curator 51.539,35€              51.539,35€              8.888,75€                                

kosten voortzetting 8.126,45€                8.126,45€                1.055,28€                                

verschotten 284,00€                   284,00€                   

gas / water / electra -€                         -€                         -€                         

verzekeringen -€                         -€                         -€                         

fiscus -€                         -€                         -€                         

UWV -€                         -€                         -€                         

6. totaal 59.949,80€              -€                         59.949,80€              9.944,03€                                

C. THANS NOG BESCHIKBAAR

totaal A 133.481,17€            133.481,17€            

totaal B 59.949,80€              59.949,80€              

7. saldo boedelrekening 73.531,37€              73.531,37€              

Woldring Porselein B.V.

mr. A.L. Goederee

mr. P.T. Bakker
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