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Algemene gegevens
Naam onderneming
Arta B.V.

20-08-2018
2

Gegevens onderneming
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Arta B.V. (hierna:
‘Arta’).

20-08-2018
2

Activiteiten onderneming
Het verzorgen van leer- en w erkprojecten in het kader van jeugdproblematiek.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2016

€ 1.101.296,00

€ 120.360,00

€ 302.070,00

2015

€ 919.202,00

€ 4.037,00

€ 187.476,00

Toelichting financiële gegevens

20-08-2018
2

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening over het boekjaar 2016 is niet vastgesteld en gedeponeerd.
De laatstelijk gedeponeerde jaarrekening betreft de jaarrekening over het
boekjaar 2015 w aarvan de gegevens eveneens zijn opgenomen. Ondanks het
feit dat in de afgelopen tw ee boekjaren een positief resultaat is gerealiseerd,
is Arta alsnog failliet gegaan w egens geleden verliezen in de boekjaren 2013
en 2014, alsmede vanw ege het feit dat openstaande schulden van een
zustermaatschappij (die eveneens is gefailleerd) op Arta zijn verhaald.

20-08-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
11

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

Boedelsaldo
€ 95.263,69

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 98.430,13

20-12-2018
3

€ 118.790,69

26-10-2020
4

€ 118.790,69

26-01-2021
5

€ 118.790,69

26-04-2021
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-1-2018

20-08-2018
2

t/m
19-8-2018
van
20-8-2018

20-12-2018
3

t/m
19-12-2018
van
20-12-2018

26-10-2020
4

t/m
25-10-2020
van
26-10-2020

26-01-2021
5

t/m
25-1-2021
van
26-1-2021

26-04-2021
6

t/m
25-4-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

17 uur 12 min

3

7 uur 42 min

4

18 uur 42 min

5

1 uur 0 min

6

3 uur 24 min

totaal

48 uur 0 min

Toelichting bestede uren
Bestede uren afgelopen periode: 17,20 uren
Bestede uren totaal: 117,50 uren

20-08-2018
2

De in dit verslag verstrekte gegevens en informatie is bestemd voor alle
betrokkenen, in het bijzonder de crediteuren. Het verslag ziet op de
hoofdlijnen. Aan het verslag en zijn eventuele bijlagen kunnen geen rechten
w orden ontleend.
Bestede uren afgelopen periode: 7,70 uren
Bestede uren totaal: 125,20 uren

20-12-2018
3

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Arta is Albin Groep B.V. Deze
vennootschap is eveneens op 28 november 2017 in staat van faillissement
komen te verkeren. Lupus B.V. is enig aandeelhouder en bestuurder van Albin
Groep B.V. De heer W .E. van Sw etselaar is bestuurder van Lupus B.V. en
daarmee indirect bestuurder van Arta.

20-08-2018
2

1.2 Lopende procedures
Voor zover de curator bekend is er geen sprake van lopende procedures.

20-08-2018
2

1.3 Verzekeringen
In het kader van de bedrijfsvoering had Arta diverse verzekeringen lopen. Op
datum faillissement bestond er geen premieachterstand. Omdat de curator de
onderneming gedurende de maand december heeft voortgezet (zie onderdeel
6.1 e.v.) heeft de curator de verzekeringen niet direct beëindigd. Nadat de
voortzetting is beëindigd zijn alsnog alle verzekeringen opgezegd.

20-08-2018
2

1.4 Huur
Arta huurde zow el een bedrijfsruimte aan de Beukenlaan 4 te (6711 NH) Ede
als een bedrijfsruimte in het W esterveldhuis aan de Amersfoortsestraat 18 te
(3772 CJ) Barneveld. Tevens huurde Arta op uurbasis een sportzaal ten
behoeve van de begeleiding aan cliënten.
De huurovereenkomsten zijn opgezegd en de panden zijn opgeleverd aan de
verhuurders.

1.5 Oorzaak faillissement

20-08-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Arta bood kinderen, jeugdigen en jongvolw assenen begeleiding naar
zelfredzaamheid in de maatschappij op basis van de jeugdw et en W et
Maatschappelijke Ondersteuning voor onder meer cliënten in de gemeenten
Ede, Barneveld, W ageningen, Veenendaal, Nijkerk, Rensw oude en Rhenen.
Stichting Arta is de formele contractspartner van de diverse gemeenten.
Laatstgenoemde is per 1 december jl. eveneens in staat van faillissement
verklaard. Arta B.V verrichte in onderaanneming voor Stichting Arta de
w erkzaamheden voor de diverse cliënten.
Op 29 november 2016 w as de zustermaatschappij van Arta, genaamd Atria
B.V., reeds in staat van faillissement verklaard. Atria betrof een GGZ instelling.
Stichting Arta is destijds w egens haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor het
aan alle tot de groep behorende vennootschappen grotendeels uitgew onnen.
Om destijds de liquiditeitsproblemen te doorstaan heeft de Jeugdregio
Foodvalley een voorschot niet verrekend met latere declaraties. Het betreft
een bedrag van € 267.000,-. Over de terugbetaling van dit bedrag zijn w el
afspraken gemaakt, maar stichting Arta heeft deze niet kunnen nakomen.
De bedrijfsvoering van Arta B.V. w as ook in 2017 negatief. Er w erd een project
opgestart voor het geven van inburgeringscursussen dat uiteindelijk niet
kostendekkend bleek doordat de declaraties ter zake niet w erden voldaan. Het
liquiditeitstekort dat in 2016 w as ontstaan door het faillissement van Atria B.V.
kon hierdoor nooit w orden ingelost. Het bestuur heeft uiteindelijk besloten om
het faillissement van Arta B.V. aan te vragen. Later is Stichting Arta gevolgd.

20-08-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
19

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
11

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

1-12-2017

19

Op 1 december 2017 is het ontslag schriftelijk aangezegd aan alle
w erknemers.

totaal

19

2.4 Werkzaamheden personeel
De w erknemers hebben gedurende de maand december doorgew erkt in
opdracht van de curator, zodat de zorg voor de cliënten zo goed mogelijk w erd
gecontinueerd. Per januari 2018 zijn de w erkzaamheden van gefailleerde
overgenomen door Jan Arends B.V. en is het personeel ofw el bij Jan Arends
B.V. in dienst getreden ofw el hebben zij de w erkzaamheden gestaakt.
Het intakegesprek met het UW V in het kader van de loongarantieregeling heeft
reeds plaatsgevonden.

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

€ 0,00

20-08-2018
2

Toelichting onroerende zaken
Niet van toepassing

20-08-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing

20-08-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Kantoorinventaris

€ 11.730,00

€ 0,00

totaal

€ 11.730,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Arta beschikte met name over kantoorinventaris. Het geheel is
geïnventariseerd en getaxeerd in opdracht van de curator.

20-08-2018
2

De curator heeft deze bedrijfsmiddelen in het kader van een doorstart
onderhands verkocht. De opbrengst van de bedrijfsmiddelen bedroeg €
11.730,-, zie hierna onder doorstart. Dit bedrag is reeds ontvangen op de
boedelrekening van de Stichting. Tussen de Stichting en Arta B.V. zal nog een
afrekening w orden gemaakt.
4. Deze afrekening heeft inmiddels plaatsgehad.

26-10-2020
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Ter zake van de opbrengst van de bodemzaken geldt het bodemvoorrecht van
de fiscus. De belangen van de fiscus zullen w orden behartigd.

20-08-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Te gelde maken bedrijfsmiddelen.

20-08-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Onderhanden w erk

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Op faillissementsdatum w as er nog sprake van onderhanden w erk omdat de
declaraties over de maand november jegens opdrachtgevers nog niet w aren
verzonden. Dit onderhandenw erk zal w orden gefactureerd door Stichting Arta.
Voor de verdere ontw ikkelingen op dit punt w ordt aldus verw ezen naar het
faillissementsverslag van Stichting Arta. Ook op dit punt zal een nadere
afrekening tussen de Stichting en de B.V. moeten plaatsvinden nadat alle
declaraties zijn verzonden en geïncasseerd.

20-08-2018
2

4. Conform de tussen Arta B.V, en Stichting Arta voor faillissementsdatum
gesloten overeenkomst is 80% van het door Stichting Arta aan haar
opdrachtgevers gefactureerde bedrag door Arta B.V. doorbelast aan Stichting
Arta. Dit betrof een bedrag van € 54.539,71 (inclusief BTW ).

26-10-2020
4

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

Niet van toepassing

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting andere activa
Zie onderdeel 6 van dit verslag.

20-08-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Debiteuren via faill. Stichting Arta

€ 0,00

€ 54.539,71

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 54.539,71

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Op faillissementsdatum w as er sprake van een debiteurenportefeuille. Dit
betreft dezelfde opdrachtgevers als de opdrachtgevers w aarvoor nog
onderhanden w erk moet w orden gefactureerd en betreffen eveneens
vorderingen van Stichting Arta. Ook voor dit punt w ordt aldus verw ezen naar
het faillissementsverslag van Stichting Arta en zal na het afronden van de
debiteurenincasso een afrekening tussen de B.V. en de Stichting
plaatshebben.

20-08-2018
2

4. In de afgelopen verslagperiode heeft afrekening tussen de B.V. en de
Stichting plaatsgevonden. De Stichting heeft, conform de afspraak (80% van
opbrengst boedeldebiteuren, te w eten € 56.342,68 * 0,8 = € 45.074,14
(exclusief BTW ) betaald aan de B.V. Na aftrek van de kosten in verband met de
voortzetting over de boedelperiode resteert een bedrag van € 44.245,47.

26-10-2020
4

4.2 Werkzaamheden debiteuren
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00

20-08-2018
2

Toelichting vordering van bank(en)
Arta B.V. w as niet bancair gefinancierd. Arta hield een rekening aan bij ABN
AMRO Bank. Op faillissementsdatum w as sprake van een creditsaldo ten
bedrage van € 1.743,72. Dit bedrag is reeds opgevraagd en ontvangen op de
boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Arta B.V. leasete een kopieerapparaat en diverse w erkplekken. Deze
leaseovereenkomsten zijn opgezegd, dan w el zullen w orden beëindigd.

5.3 Beschrijving zekerheden

20-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Arta B.V. heeft voor zover bekend geen zekerheden verleend aan crediteuren.

20-08-2018
2

5.4 Separatistenpositie
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.

20-08-2018
2

5.6 Retentierechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op een retentierecht.

20-08-2018
2

5.7 Reclamerechten
Er hebben zich geen crediteuren gemeld met een beroep op het recht van
reclame.

20-08-2018
2

5.8 Boedelbijdragen
€ 0,00

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
Correspondentie met ABN AMRO Bank en afw ikkeling van de
leaseovereenkomsten.

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

20-08-2018
2

6.1 Exploitatie / zekerheden
De curator heeft mede omw ille van de continuïteit van zorg de exploitatie van
de onderneming vanaf faillissementsdatum tot en met 31 december 2017
voortgezet om te bezien of een doorstart kon w orden bereikt. De financiële
verslaglegging ter zake zal nog volgen. In het kader van de voortzetting zijn
diverse ict-faciliteiten en verzekeringen in stand gehouden en daarnaast zijn
externe kosten gemaakt voor de zorgverlening aan cliënten.

20-08-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Volgt. De facturatie van de omzet over de periode van voortzetting verloopt via
Sticxhting Arta. Er zal nog een afrekening plaatshebben tussen de B.V. en de
stichting; dit kan echter pas zodra de facturatie en incasso namens de
Stichting is afgerond, hetgeen als gevolg van geblokkeerde inlogaccounts voor
de benodigde portals nog niet (volledig) is gelukt. De kosten voor voortzetting
zijn w el door de B.V. gedragen en in het financieel verslag verantw oord als
negatieve post onder boedeldebiteuren. Zodra de omzet tussen de Stichting
en de vennootschap is gecorrigeerd zal dit w ijzigen.

20-08-2018
2

3. Naar verw achting zal de facturatie en inning van onderhandenw erk in
Stichting Arta de komende periode kunnen w orden afgerond. Vervolgens zal
ook direct de afrekening plaatsvinden.

20-12-2018
3

4. Alle w erkzaamheden zijn afgerond en de facturatie heeft plaatsgehad.

26-10-2020
4

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Diverse w erkzaamheden in het kader van de voortzetting van de activiteiten.

20-08-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
De curator heeft een biedingsprocedure opgezet om een doorstart te kunnen
realiseren. Er hebben zich uiteindelijk vier gegadigden gemeld die de
geheimhoudingsovereenkomst en daarna het bidbook met
informatiememorandum hebben ontvangen. Tw ee gegadigden hebben daarna
afgezien van het uitbrengen van een bieding. De biedingen liepen in financiële
zin ver uit elkaar, w aarna de curator verder heeft onderhandeld met Jan
Arends B.V. over het realiseren van een doorstart.
Per 1 januari 2018 heeft Jan Arends B.V. de activiteiten van Arta B.V. en
Stichting Arta overgenomen. De koopsom voor de bedrijfsmiddelen die
eigendom w aren van Arta B.V. bedroeg € 11.730,-. De koopsom voor de
overname van de activiteiten en goodw ill bedroeg € 95.000,- en deze is reeds
ontvangen op de boedelrekening van Arta B.V. Stichting Arta zal het
onderhandenw erk over de boedelperiode met de diverse opdrachtgevers
afrekenen.
Jan Arends B.V. heeft de activiteiten van Arta voor alle cliënten voortgezet en
de opdrachtgevende gemeenten hebben hiermee ingestemd. Jan Arends B.V.
heeft aan dertien medew erkers van Arta een dienstverband aangeboden.

20-08-2018
2

6.5 Verantwoording
Zie hiervoor.

20-08-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 95.000,00

20-08-2018
2

Toelichting
Zie hiervoor.

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing, er is geen sprake van bancaire financiering.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Het opzetten van een biedingsprocedure, voeren van onderhandelingen m.b.t.
de doorstart, begeleiden van de voortzetting van de activiteiten door onder
meer het voeren van gesprekken met opdrachtgevers en het begeleiden van
de doorstart.

20-08-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er zal nog nader w orden onderzocht of voldaan is aan de boekhoudplicht.

20-08-2018
2

4. Het boekenonderzoek is afgerond. De rechten en verplichtingen konden
afdoende door de curator uit de administratie w orden afgeleid.

26-10-2020
4

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen over de jaren 2013 tot en met 2015 zijn gedeponeerd. De
jaarrekening over 2014 is niet tijdig gedeponeerd.

20-08-2018
2

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Hiertoe w as gefailleerde niet verplicht.

7.4 Stortingsverplichting aandelen

20-08-2018
2

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De vordering, voor zover deze bestond, is verjaard nu er meer dan vijf jaren
zijn verstreken na de laatste aandelenuitgifte.

20-08-2018
2

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Er zal nog nader onderzoek w orden verricht naar onbehoorlijk bestuur.
Nee

20-08-2018
2

26-10-2020
4

Toelichting
4. Het faillissement van Arta B.V. is een onvermijdelijk gevolg gew eest van het
faillissement van Atria B.V. in 2016. De (te) hoge financieringslasten konden
door Arta B.V. simpelw eg niet w orden opgebracht. De curator ziet derhalve
geen reden om vorderingen uit hoofde van onbehoorlijk bestuur in te stellen.

7.6 Paulianeus handelen
Nee

20-08-2018
2

Toelichting
Tot op heden is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Zie hiervoor.

20-08-2018
2

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
Diverse w erkzaamheden in verband met rechtmatigheidsaspecten.

20-08-2018
2

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 7.687,57

20-08-2018
2

Toelichting
Tot op heden zijn boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medew erkers verrichte w erkzaamheden. De verhuurder van
het bedrijfspand heeft een boedelvordering ingediend ten bedrage van €
7.687,57. UW V heeft een boedelvordering ingediend met betrekking tot het
loon over de opzegperiode ten bedrage van € 68.583,58.
€ 76.270,92

20-12-2018
3

€ 78.157,81

26-10-2020
4

Toelichting
4. Het UW V heeft een gew ijzigde vordering ingediend. In totaal bedraagt de
boedelvordering van het UW V € 70.470,24.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 108.310,00

20-08-2018
2

Toelichting
De fiscus heeft een preferente vordering ter hoogte van € 108.310,- ingediend.
Dit bedrag ziet op loonbelasting vanaf mei 2017 tot en met november 2017.
€ 20.150,00

26-04-2021
6

8.3 Pref. vord. UWV
€ 52.286,45

20-08-2018
2

Toelichting
UW V heeft een vordering ingediend in verband met het voor
faillissementsdatum verschuldigd gew orden doch niet uitgekeerde loon dat valt
onder de loongarantieregeling.
€ 61.006,77

26-01-2021
5

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 0,00

20-08-2018
2

Toelichting
Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

20-08-2018
2

Toelichting
In de eerste verslagperiode zijn alle bekende concurrente crediteuren
aangeschreven met het verzoek hun vordering bij de curator in te dienen. Tot
op heden hebben 24 concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.
25

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

26-10-2020
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 67.903,17

20-08-2018
2

Toelichting
In totaal is voor een bedrag van € 67.903,17 aan concurrente vorderingen
ingediend.
€ 72.618,06

26-10-2020
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

20-08-2018
2

3. Het faillissement zal ofw el w orden opgeheven w egens gebrek aan baten,
ofw el vereenvoudigd w orden afgew ikkeld.

20-12-2018
3

4. Het faillissement zal vereenvoudigd ex art 137A Fw . w orden afgew ikkeld.

26-10-2020
4

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Het inventariseren en aanschrijven van de crediteuren.

20-08-2018
2

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Door of tegen de boedel zijn geen procedures ingesteld.

20-08-2018
2

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

9.4 Werkzaamheden procedures
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met de
afronding van de financiële verantw oording rondom de voortzetting van de
activiteiten over de maand december 2017.

20-08-2018
2

3. De komende periode zal de financiële verantw oording vermoedelijk kunnen
w orden afgerond.

20-12-2018
3

4. De verw achting is dat het faillissement binnen drie maanden zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

26-10-2020
4

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen, een en
ander is met name afhankelijk van de voortgang van de facturatie en incasso
van debiteurenvorderingen bij Stichting Arta.

20-08-2018
2

3. De verw achting bestaat dat het faillissement binnen zes maanden kan
w orden afgerond.

20-12-2018
3

4. De verw achting is dat het faillissement binnen drie maanden zal kunnen
w orden afgew ikkeld.

26-10-2020
4

5. De verw achting is dat afw ikkeling nog geruime tijd zal duren, omdat de
boedel in afw achting is van een uitkering uit de boedel van het faillissement
Albin Groep B.V. De laatste kan afgew ikkeld w orden nadat deze een uitkering
uit de boedel van het faillissement van Atria B.V. heeft ontvangen. Naar
verw achting zal de uitkering in Atria B.V. binnen 2 maanden kunnen
plaatsvinden.

26-01-2021
5

6. Als hiervoor. Echter vanw ege een kw estie rond vaststelling BTW -plicht
neemt afw ikkeling in de verw ante faillissementen meer tijd in beslag.

26-04-2021
6

10.3 Indiening volgend verslag
26-10-2021

26-04-2021
6

10.4 Werkzaamheden overig
Diverse w erkzaamheden ten behoeve van de afw ikkeling van het faillissement.

Bijlagen
Bijlagen

20-08-2018
2

