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Codenaam: Pfowi Proiect en Winkel inlerieur BV

ln artikel 2:364 lid 3 BW worden de vlotiende activa nader benoemd te weten: voorraden,
vorder ingen,  ef fecten en l iqu ide middelen.
Met betrekking tot het begrip voorraden geeft de wet geen definitie. ln de Richtlijnen van
de Raad voor  de Jaarvers laggeving is  de volgende a lgemene def in i t ie  opgenomen:  "a ls

voorraden zijn te beschouwen goederen die zijn bestemd om te worden verkocht of te
worden verbruikt bij het vervaardigen van goederen of het verlenen van diensten" (RJ
2.11.101) .

Artikel 2:369 BW geeft aan dat onder de tot de vlottende activa behorende voorraden
afzonderlijk worden opgenomen:
- grond- en hulpstoffen:
-  onderhanden werk;
- gereed product en ha n delsgoederen;
- vooruitbetalingen op voorraden.

Met betrekking tot de vraag wat grond- en hulpstoffen van onderhanden werk
onderscheidt moet bij grond- en hulpstoffen gedacht worden aan zaken die ter
bewerking, verwerking in de onderneming aanwezig zijn. Grond- en hulpstoffen (sec)
onderscheiden zich dus specifiek van onderhanden werk als die grond- en hulpstoffen
een bewerk ingi  verwerk ing in  de onderneming hebben ondergaan

In de Richtlijn van de Jaarverslaggeving wordt aangegeven dat onderscheid moet
worden gemaakt tussen onderhanden werk in de zin van halffabrikaten e.d' en
onderhanden werk in  de z in van onderhanden pro jecten.  In  RJ 2.11.401 staat  vermeld
dat de waardering en presentatie van halffabrikaten dient te geschieden als voorraden.
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Genoemd onderscheid tussen enerzijds voorraad grond- en hulpstoffen en anderzijds
voorraad halffabrikaten (onderhanden werk) maakt inzichtelijk dat er alleen van courante
voorraad kan worden gesproken in hel geval van grond- en hulpstoffen. lmmers bij
halffabrikaten hebben grond- en hulpstoffen een bewerking/verwerking in de
onderneming ondergaan.

Voor zover van toepassing in het faill issement van Prowi Project en Winkelinterieur BV:
de halffabrikaten worden gekwalificeerd als onderhanden werk, maar kunnen voorraad
halffabrikaten worden genoemd. Voorraden halffabrikaten ziin echter niet aan te merken
als courante voorraad omdal er een bewerking/verwerking binnen Prowi Project en
Winkelinterieur BV heeft plaatsgevonden ten behoeve van een specifieke klant (Bart
Smit / Marskramer).

ln de koooovereenkomst van 11 oktober 2002 heeft curator W.H.J.M. Haafkes
nadrukkelijk de voor faill issementsdatum verrichte werkzaamheden en geproduceerde
producten voorzover nog niet uitgefactureerd (onderhanden werk) van verkoop
uitgesloten. Dit brengt met zich dat, alleen daarom al, de halffabrikaten hoewel
gepresenteerd als voorraad, door Prowi Interieur VOF niet uit de boedel van Prowi
Project en Winkelinterieur BV kunnen zijn overgenomen.

Omdat betrokken partijen er vermoedelijk van zijn uitgegaan dat er met betrekklng tot de
halffabrikaten sprake is van voorraad, is de onttrekking van de voorraad halffabrikaten
aan de boedel van Prowi Project en Winkelinterieur BV, als afzonderlijk strafbaar feit
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