
Algemeen

Gegevens onderneming

De vennootschap is oorspronkelijk opgericht op 3 november 1970 door een derde. In 
2008 zijn de aandelen van de vennootschap verkregen door de heer Özgür Kasirga en 
de heer Metin Karsiga. Bij akte van statutenwijziging van 9 september 2008 is de naam 
van de vennootschap gewijzigd in Sympla Projectafbouw B.V. Tot 10 februari 2012 is de 
directie gevoerd door de heer Özgür Kasriga en vanaf 10 februari 2012 door de heer 
Metin Kasirga. Per datum faillissement is de heer Matin Kasirga enig bestuurder en 
(enige) aandeelhouder van de vennootschap.

Activiteiten onderneming

De onderneming hield zich bezig met het aannemen van projectwerkzaamheden op het 
gebied van wand- en plafondsystemen. 

Omzetgegevens

De jaarstukken 2015 zijn slechts in concept aanwezig. 

Volgens de beschikbare stukken:

2013 € 340.428,-
2014 € 657.000,-
2015 € 179.507,-

Personeel gemiddeld aantal

1

Saldo einde verslagperiode

€ 0,-

Verslagperiode

12-09-2017 t/m 13-10-2017

Bestede uren in verslagperiode

415 min.

Toezichtzaaknummer:

Datum uitspraak:

R-C:

NL:TZ:0000015340:F001

12-09-2017

mr. M. Wouters

Curator: mr. G.F.H. Velthuizen

Insolventienummer: F.15/17/233
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Bestede uren totaal

415 min.

Toelichting

1 Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

De directie is gevoerd door de heer M. Kasirga. Vooralsnog is geen informatie bekend 
geraakt dat derden betrokken zijn geweest bij de directievoering. 

1.2 Winst en verlies

De jaarstukken 2015 zijn slechts in concept aanwezig.

2013     - €   20.408,- (negatief)
2014       €    3.497,-
2015     - €142.989,- (negatief)

1.3 Balanstotaal

De jaarstukken 2015 zijn slechts in concept aanwezig

                 Actief           Passief         Eigen Vermogen
2013       €   80.817,-      €   42.409,-     €   38.462,-
2014       € 197.470,-      € 155.511,-     €   41.959,-
2015       €   13.476,-      € 114.415,-    -€ 100.939,- (negatief)

1.4 Lopende procedures

De boedel is niet bekend met lopende procedures. 

1.5 Verzekeringen

Volgens opgave van de directie zijn de verzekeringen opgezegd, dan wel door niet 
betaling geroyeerd. 

1.6 Huur

De onderneming is (thans) gevestigd op het woonadres van de heer Metin Kasirga (een 
huurwoning). 

1.7 Oorzaak faillissement

Volgens opgave van de directie is het faillissement ontstaan doordat er een geschil is 
ontstaan met een onder aannemer over (de  hoogte van) de facturen. Uiteindelijk zou dit 
er toe hebben geleid dat is besloten om de bedrijfsactiviteiten te staken. 
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2 Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Geen. 

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Volgens opgave slechts 1. 

2.3 Datum ontslagaanzegging

Niet van toepassing.

2.4 Werkzaamheden

Geen.

3 Activa

3.1 Onroerende zaken: Beschrijving

Niet van toepassing. De vennootschap staat ingeschreven op het adres van de directie, 
die woonachtig is in een huurwoning. 

3.2 Onroerende zaken: Verkoopopbrengst

Niet van toepassing.

3.3 Onroerende zaken: Hoogte hypotheek

Niet van toepassing. 

3.4 Onroerende zaken: Boedelbijdrage

Niet van toepassing. 

3.5 Onroerende zaken: Werkzaamheden

Geen. 

3.6 Bedrijfsmiddelen: Beschrijving

Volgens opgave van de directie zijn er geen bedrijfsmiddelen meer. De bedrijfswagen 
zou inmiddels naar de sloop zijn afgevoerd. Er is nog enig kantoormateriaal (laptop en 
printer). 
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3.7 Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst

Is voorwerp van onderzoek.

3.8 Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage

Niet aan de orde. 

3.9 Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus

Niet duidelijk of dit is uitgeoefend. 

3.10 Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

Onderzoek. 

3.11 Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving

Volgens opgave is hiervan geen sprake. De bedrijfsactiviteiten zouden al eerder zijn 
beëindigd en er zou geen voorraad zijn aangehouden. 

3.12 Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst

Niet aan de orde. 

3.13 Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage

Niet aan de orde. 

3.14 Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden

Geen. 

3.15 Andere activa: Beschrijving

De boedel zal één en ander onderzoeken.

3.16 Andere activa: Verkoopopbrengst

Niet bekend.

3.17 Andere activa: Werkzaamheden

Onderzoek. 
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4 Debiteuren

4.1 Omvang debiteuren

Volgens opgave van de directie zou hiervan geen sprake zijn. De post debiteuren staat 
in de jaarstukken 2014 nog op € 146.000,- terwijl deze post in de (concept) jaarstukken 
ontbreekt. 

4.2 Opbrengst

Niet waarschijnlijk. 

4.3 Boedelbijdrage

Niet van toepassing.

4.4 Werkzaamheden

Vooralsnog gaat de boedel niet uit van debiteuren. Van een recente debiteuren 
administratie is ook geen sprake.  

5 Bank / Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

De vennootschap hield een bankrekening aan bij de Rabobank. Er zijn geen zekerheden 
gesteld. 

5.2 Leasecontracten

Hiervan is niet gebleken. 

5.3 Beschrijving zekerheden

Er is geen sprake van zekerheden. 

5.4 Separatistenpositie

Niet van toepassing. 

5.5 Boedelbijdragen

Niet van toepassing. 

5.6 Eigendomsvoorbehoud

Hierop is geen beroep gedaan. 
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5.7 Retentierechten

Deze worden niet uitgeoefend. 

5.8 Reclamerechten

Hierop is geen beroep gedaan. 

5.9 Werkzaamheden

De boedel zal het nodige onderzoek verrichten en schuldeisers verzoeken om opgave te 
doen van hun voorrechten. 

6 Doorstart / voortzetten onderneming

6.1 Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

Er is geen sprake van een voortzetting door/namens de boedel. 

6.2 Voortzetten: Financiële verslaglegging
Niet van toepassing. 

6.3 Voortzetten: Werkzaamheden

Er is een sprake van een voortzetting. 

6.4 Doorstart: Beschrijving

Niet aan de orde. 

6.5 Doorstart: Verantwoording

Niet aan de orde. 

6.6 Doorstart: Opbrengst

Niet aan de orde. 

6.7 Doorstart: Boedelbijdrage

Niet aan de orde.

6.8 Doorstart: Werkzaamheden

Geen, afgezien van het gebruikelijke onderzoek.

Pagina 6 van 8

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

13-10-2017Datum:Nummer: 1



7 Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

7.2 Depot jaarrekeningen

In onderzoek. Uit opgave van het handelsregister blijkt dat de jaarrekening over 
boekjaar 2015 is gedeponeerd op 8 februari 2017. 

7.3 Goedk. Verkl. Accountant

Niet van toepassing. 

7.4 Stortingsverpl. Aandelen

De aandelen zijn volgestort bij de oprichting in 1970, zodat nader onderzoek ter zake 
niet relevant is. 

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 

7.6 Paulianeus handelen

Is onderdeel van het gebruikelijke onderzoek. 

7.7 Werkzaamheden

De boedel zal onderzoek verrichten en overleg hebben met de belanghebbenden. 

8 Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

8.2 Pref. vord. van de fiscus

8.3 Pref. vord. van het UWV

8.4 Andere pref. crediteuren

8.5 Aantal concurrente crediteuren

4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 13.924,66
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Er is nog geen uitspraak te doen over de verwachte wijze van afwikkeling. 

8.8 Werkzaamheden

Inmiddels zijn de (bekende) crediteuren aangeschreven en verzocht om opgave te doen.

9 Procedures

9.1 Naam wederpartij(en)

Niet bekend. 

9.2 Aard procedures

Geen. 

9.3 Stand procedures

Niet van toepassing. 

9.4 Werkzaamheden

Geen. 

10 Overig

10.1 Termijn afwikkeling faillissement

Hierover is nog geen uitspraak te doen. 

10.2 Plan van aanpak

De boedel zal in de komende periode een begin maken met het onderzoek:

- boekhouding;
- debiteuren;
- activa;
- rechtmatigheid. 

10.3 Indiening volgend verslag

Over drie maanden. 

10.4 Werkzaamheden

Zie plan van aanpak. 
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