Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

10
07-11-2019
F.05/15/911
NL:TZ:0000012257:F001
24-11-2015

R-C
Curator

mr. A.M.P.T. Blokhuis
mr R. Klein

Algemene gegevens
Naam onderneming
Avicenna Apeldoorn BV

04-05-2018
7

Gegevens onderneming
Avicenna Apeldoorn BV
Deventerstraat 69
7322 JL Apeldoorn

04-05-2018
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Activiteiten onderneming
Avicenna Apeldoorn BV voerde een praktijk van psychotherapeuten en
psychologen.
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Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De omzetgegevens zijn onbekend.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
3

Boedelsaldo

04-05-2018
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Boedelsaldo
€ 978,48

04-05-2018
7

Verslagperiode
van
5-5-2017

04-05-2018
7

t/m
4-5-2018
van
7-5-2018

06-11-2018
8

t/m
6-11-2018
van
7-11-2018

07-05-2019
9

t/m
6-5-2019
van
7-5-2019

07-11-2019
10

t/m
4-11-2019

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

7

118 uur 0 min

8

0 uur 36 min

9

0 uur 24 min

10

0 uur 30 min

totaal

119 uur 30 min

Toelichting bestede uren
Betreft het totaal aantal uren.

04-05-2018
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurder van de vennootschap is de heer F. Kaya, Gümüs Holding BV is enig

04-05-2018

aandeelhouder.

7

1.2 Lopende procedures
Verslag 1:
3 februari 2016 staat de zaak met kenmerk C/05/283363 tussen eiseressen
Avicenna Apeldoorn B.V. en Stichting Avicenna (namens w ie mr. E. Osinga als
advocaat is gesteld) tegen gedaagde Y.Sayinta (namens w ie mr. N. Menouar
zich heeft gesteld) voor vonnis op de rol. Eiseressen vorderen de veroordeling
van gedaagde tot betaling van € 88.786,- uit hoofde van onverschuldigde
betaling, toerekenbare tekortkoming en onrechtmatige daad.
Verslag 4:
Ondanks het feit dat de curator aan de heer Sayinta te kennen heeft gegeven
niet tot het executeren van dw angsommen over te gaan (zie
faillissementsverslag nummer 3 onder het kopje "Zaak met nummer
C/05/282200"), is de curator (alsmede de niet failliete rechtspersoonStichting
Avicenna) door de heer Sayinta bij kort geding dagvvarding d.d. 8 augustus
2016 gedagvaard, met als gevorderde een voor de curator (en Stichting
Avicenna) op te leggen gebod op het zich onthouden van het aanzeggen
executeren, of incasseren van dw angsommen aan of ten laste van de heer
Sayinta. Op de zitting van de voorzieningenrechter van de rechtbank
Gelderland, zittingsplaats Arnhem van 16 augustus 2016 heeft de curator
verw eer gevoerd. Bij kort geding vonnis d.d. 24 augustus 2016 is de vordering
van de heer Sayinta afgew ezen en is de heer Sayinta veroordeeld in de
proceskosten.
In het kader van deze procedure heeft de curator (veelvuldig) contact gehad
met de (advocaat van de) w ederpartij, de advocaat vaan medegedaagde
Stichting Avicenna, deurw aarders en de rechter-commissaris.
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1.3 Verzekeringen
n.v.t.
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1.4 Huur
n.v.t.
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1.5 Oorzaak faillissement
Volgens de bestuurder van failliet w as de persoon die tussen juli 2013 en
november 2014 de administratie van failliet verzorgde de veroorzaker van het
faillissement. Deze persoon zou de beschikking hebben gehad over de
bankpas van failliet en in totaal — zonder rechtsgrond — € 270.000,- hebben
vervreemd. Daardoor konden schulden — w aaronder
die bij de Belastingdienst — niet meer w orden voldaan. In juni 2014 heeft er
een executieverkoop door de Belastingdienst plaatsgevonden w aarbij alle
goederen van failliet zijn verkocht. Om die reden is de onderneming van failliet
sedert juni 2014 gestaakt.
Het faillissement is aangevraagd door (ex) personeelsleden die nog een
salarisvordering hadden op failliet.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
3

04-05-2018
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Toelichting
Op 30 november 2015 zijn de w erknemers die nog bij Avicenna Apeldoorn B.V.
in dienst w aren door de curator met toestemming van de rechter-commissaris
ontslagen. Het UW V heeft met de ontslagen w erknemers contact opgenomen
voor het plannen van een intakegesprek.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
3

04-05-2018
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2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

30-11-2015

3

totaal

3

Toelichting

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
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
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 176,70

€ 0,00

€ 0,00

€ 176,70

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Verslag 4:
De curator heeft contact gehad met een schuldhulpverlener die namens een
debiteur een
saneringsvoorstel heeft gedaan voor aflossing van zijn schuld.
Verslag 7:
Uit navraag bij failliet blijkt dat de debiteur geen vordering bij Avicenna
Apeldoorn BV op heeft staan.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
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
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Failliet heeft de curator niet kunnen voorzien van de volledige administratie en
w ijt dat aan een geschil met haar voormalig administrateur, zie punt 9.2 "aard
procedures".
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7.2 Depot jaarrekeningen
Op 24 december 2012 is de jaarrekening over het jaar 2011 gepubliceerd.
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7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.
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7.4 Stortingsverplichting aandelen
Aan voldaan.

7.5 Onbehoorlijk bestuur
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7.5 Onbehoorlijk bestuur
Ja

07-11-2019
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Toelichting
10. De curator heeft failliet de bestuurder aansprakelijk gesteld voor het
tekort in het faillissement w egens het niet voldaan aan de administratie- en
deponeringsplicht.

7.6 Paulianeus handelen
In onderzoek
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7.7 Toelichting rechtmatigheid
De curator heeft de bestuurder, de heer Kaya, aansprakelijk gesteld voor de
tekorten in de faillissementen van Stichting Avicenna, Avicenna Apeldoorn B.V.
en I-GGZ Eindhoven B.V. (w aarvan het faillissement op 19 juni 2018 is
uitgesproken), w egens het niet voldoen aan de boekhoudplicht en
deponeringsplicht in alle drie de faillissementen. Zie het faillissementsverslag
van I-GGZ Eindhoven B.V. voor meer informatie over de w erkzaamheden van
de curator m.b.t. de aansprakelijkheidsstelling van de bestuurder voor de
tekorten in de faillissementen van onder andere Avicenna Apeldoorn B.V.

06-11-2018
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7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De curator heeft een aanvang gemaakt met het rechtmatigheidsonderzoek. Hij
verw acht zijn onderzoek de komende verslagperiode af te ronden.
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De curator heeft zijn onderzoek afgerond en zal vooralsnog geen nadere
maatregelen treffen.
De curator is in afw achting van het verdere verloop van hetgeen dat onder 7.7
is genoemd, w aarbij de andere faillissementen dus ook een rol spelen.
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10. De curator heeft geen overeenstemming kunnen bereiken met de
bestuurder voor w at betreft een minnelijke regeling.
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Gezien het gebrek aan verhaalsmogelijkheden aan de zijde van de boedel
heeft de curator besloten om geen nadere acties in te stellen op het gebied
van rechtmatigheden.

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 12.541,49
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Toelichting
Exclusief salaris curator.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 132.958,61
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8.3 Pref. vord. UWV
€ 23.810,75
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8.4 Andere pref. crediteuren
€ 7.745,00
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8.5 Aantal concurrente crediteuren
6
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8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 84.331,74
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Zoals de verw achtingen nu zijn zal dit faillissement t.z.t. w orden opgeheven
w egens gebrek aan baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Zie vorige faillissementsverslagen.
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9.2 Aard procedures
Zie vorige faillissementsverslagen.
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9.3 Stand procedures
Alle procedures zijn afgerond.
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9.4 Werkzaamheden procedures
Zie vorige faillissementsverslagen.
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De curator heeft inlichtingen gegeven over het faillissement aan de advocaat,
die de behandeling van de appelprocedure, w aar Stichting Avicenna (en dus
niet Avicenna Apeldoorn B.V.) partij bij is, over heeft genomen. Zie vorige
faillissementsverslagen voor meer over deze procedure.
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10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Zodra Stichting Avicenna is afgerond zullen beide faillissementen tegelijkertijd
w orden afgew ikkeld.
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De curator zal in de nakomende verslagperiode trachten om tot een
afw ikkeling te komen met de bestuurder in het kader van rechtmatigheden in
de faillissementen van Avicenna Apeldoorn B.V., Stichting Avicenna en I-GGZ
Eindhoven B.V.
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10. De curator zal overgaan tot afw ikkeling van het faillissement.
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Naast Avicenna Apeldoorn B.V. is de curator bij faillissementsvonnis d.d. 25
april 2017 tevens benoemd als curator van Stichting Avicenna. Beide
vennootschappen zijn nauw aan elkaar verbonden. Zo is de bestuurder van
failliet tevens een van de bestuurder van Stichting Avicenna. De afw ikkeling
van Avicenna Apeldoorn B.V. zal afhangen van de afw ikkeling van het
faillissement van Stichting Avicenna, zodat over de termijn nog geen
duidelijkheid gegeven kan w orden.
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10. De curator zal spoedig overgaan tot afw ikkeling van het faillissement.
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10.3 Indiening volgend verslag
7-5-2020
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10.4 Werkzaamheden overig
De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van het openbaar
verslag.
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10. De curator heeft zich bezig gehouden met het opstellen van het
openbaar verslag.
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Bijlagen
Bijlagen

