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

8
19-07-2021
F.05/17/578
NL:TZ:0000018257:F002
28-11-2017

R-C
Curator

mr. M.J.C. van Leeuwen
mr A.E. Mulder

Algemene gegevens
Naam onderneming
Albin Groep B.V.

20-08-2018
2

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

20-08-2018
2

Activiteiten onderneming
Financiële holding

20-08-2018
2

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

2015

€ 370.503,00

Winst en verlies

Balanstotaal

€ -173.223,00

€ 672.052,00

Toelichting financiële gegevens
De jaarrekening 2015 betreft de laatstelijk opgemaakte, vastgestelde en
gedeponeerde jaarrekening van gefailleerde.

Gemiddeld aantal personeelsleden

20-08-2018
2

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

Boedelsaldo
€ 303,94

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.
€ 1.303,94

30-01-2020
5

€ 1.303,94

14-05-2020
6

€ 1.303,94

16-11-2020
7

€ 1.303,94

19-07-2021
8

Verslagperiode

Verslagperiode
van
15-1-2018

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

24-10-2019
4

t/m
23-10-2019
van
24-10-2019

30-01-2020
5

t/m
29-1-2020
van
30-1-2020

14-05-2020
6

t/m
13-5-2020
van
14-5-2020

16-11-2020
7

t/m
15-11-2020
van
16-11-2020
t/m
19-9-2021

Bestede uren

19-07-2021
8

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

5 uur 48 min

3

3 uur 18 min

4

12 uur 18 min

5

4 uur 0 min

6

0 uur 42 min

7

1 uur 54 min

8

5 uur 12 min

totaal

33 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Totaal in afgelopen verslagperiode bestede uren: 5,90 uren
Totaal bestede uren in faillissement: 13,40 uren

20-08-2018
2

Totaal in afgelopen verslagperiode bestede uren: 3,30 uren
Totaal bestede uren in faillissement: 16,80 uren

20-12-2018
3

Totaal bestede uren in faillissement: 29,3

24-10-2019
4

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Enig aandeelhouder en bestuurder van Arta is Lupus B.V. Enig aandeelhouder
en bestuurder van Lupus B.V. is de heer W .E. van Sw etselaar. Albin Groep B.V.
is enig aandeelhouder van Atria B.V. w elke vennootschap op 29 november
2016 in staat van faillissement is verklaard en Arta B.V. w elke vennootschap op
28 november 2017 in staat van faillissement is verklaard. Tot slot is Albin enig
aandeelhouder en bestuurder van Actium B.V. Deze vennootschap lijkt
vooralsnog leeg te zijn. Albin w as tevens enig aandeelhouder van Jobeko B.V.
Deze vennootschap verkeert sinds 9 juli 2013 in liqudiatie, maar er is geen
rekening en verantw oording afgelegd over de liquidatie als gevolg w aarvan
deze nooit is voltooid.

20-08-2018
2

1.2 Lopende procedures
Er is geen sprake van lopende procedures.

20-08-2018
2

1.3 Verzekeringen
In het kader van de bedrijfsvoering had Albin diverse verzekeringen lopen.
Deze zijn geïnventariseerd en voor zover mogelijk opgezegd. Als gevolg
daarvan is een restitutie ontvangen ten bedrage van € 41,82.

20-08-2018
2

1.4 Huur
Albin huurde een kantoorruimte aan de Beukenlaan 4 te Ede. De
huurovereenkomst is inmiddels opgezegd en geëindigd.

20-08-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
Albin betreft de moedermaatschappij van Atria B.V. en Arta B.V., respectievelijk
een ggz-instelling en een zorgverlener voor jeugdigen en volw assenen naar
zelfredzaamheid. Beide vennootschappen zijn in staat van faillissement
verklaard. Albin betrof slechts een holding en zij verleende enkele centrale
diensten aan de dochtermaatschappijen zoals het bijhouden van administratie
etc. Als gevolg van de faillissementen van Atria en Arta kon het faillissement
van Albin niet uitblijven. Het bestuur heeft zelf het faillissement aangegeven.

20-08-2018
2

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
0

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting
Niet van toepassing.

totaal

0

2.4 Werkzaamheden personeel
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Niet van toepassing.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
Albin heeft geen onroerende zaken in eigendom.

20-08-2018
2

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 1.000,00

€ 0,00

€ 1.000,00

€ 0,00

totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De afgelopen verslagperiode is gebleken dat gefailleerde eigenaar is van een
aanhanger die ruim voor faillissementsdatum is uitgeleend aan een voormalig
medew erker van Arta. De aanhanger is inmiddels getraceerd en dit zal de
komende periode w orden afgew ikkeld.

20-08-2018
2

3. De aanhanger is nog niet verkocht. De komende periode kan dit w orden
afgerond. Ofw el de houder neemt de aanhanger alsnog over (daarover vinden
onderhandelingen plaats), ofw el deze w ordt via een veiling verkocht.

20-12-2018
3

4. De aanhanger is te gelde gemaakt. De houder heeft deze overgenomen
voor een bedrag van € 1.000,- (incl BTW ).

24-10-2019
4

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Restitutie Post NL

€ 255,00

totaal

€ 255,00

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Niet van toepassing.

3.8 Andere activa

20-08-2018
2

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

Niet van toepassing.
totaal

Toelichting andere activa
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

3.9 Werkzaamheden andere activa
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Vorderingen op dochtervennootschappen
totaal

Toelichting debiteuren

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 381.454,80

€ 0,00

€ 0,00

€ 381.454,80

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Albin heeft slechts vorderingen op haar gefailleerde dochtermaatschappijen.
Deze zullen in kaart w orden gebracht voor zover een uitkering uit de
faillissementen van de dochtermaatschappijen valt te verw achten. Op dit
moment kan over dat laatste nog geen uitspraak w orden gedaan.

20-08-2018
2

3. Het is nog onduidelijk of een opbrengst te verw achten valt op de
vorderingen van gefailleerde op verw ante (eveneens gefailleerde)
maatschappijen. Albin houdt daarnaast aandelen in een dochtervennootschap
en is bestuurder van een vennootschap in liquidatie. Beide vennootschappen
zullen w orden geliquideerd nu is gebleken dat deze geen w aarde
vertegenw oordigen. De curator is hierover in overleg met de uiteindelijk
bestuurder.

20-12-2018
3

4. Gefailleerde heeft een vordering op de eveneens gefailleerde
dochtermaatschappij Atria B.V. ten bedrage van € 381.454,80. In dit
faillissement zal vermoedelijk een uitkering volgen aan concurrente
crediteuren. De afw ikkeling van het faillissement van Atria B.V. dient derhalve
te w orden afgew acht.

24-10-2019
4

Voor w at betreft de liquidatie van de dochtervennootschap en de afw ikkeling
van de vennootschap die reeds in liquidatie verkeerde geldt dat hierover
afspraken zijn gemaakt met de bestuurder van gefailleerde. De bestuurder
heeft de curator gevrijw aard voor iedere claim van een derde naar aanleiding
van de liquidaties van deze vennootschappen nu de administratie van beide
vennootschappen incompleet is en de curator zich derhalve geen volledig beeld
kan vormen van de rechten en verplichtingen van deze vennootschappen. De
liquidatie kan daarmee in gang w orden gezet en zal de komende
verslagperiode naar verw achting kunnen w orden afgerond.
5. De tw ee vennootschappen zijn geliquideerd en inmiddels uitgeschreven uit
het handelsregister. Thans dient enkel nog de afw ikkeling van het faillissement
van Atria B.V. te w orden afgew acht in verband met de mogelijk te ontvangen
uitkering op de concurrente vordering van gefailleerde.

30-01-2020
5

6. De situatie is ongew ijzigd. De afw ikkeling van het faillissement van Atria B.V.
moet w orden afgew acht. De verw achting bestaat dat dit de komende periode
zal plaatsvinden w aarna ook dit faillissement kan w orden beëindigd.

14-05-2020
6

7. Het faillissement van Atria B.V. is voor afw ikkeling voorgedragen. In dit
faillissement zal een uitkering aan concurrente crediteuren volgen en daarmee
ook aan Albin Groep B.V. Dit dient aldus te w orden afgew acht. De
verificatievergadering in het faillissement van Atria zal plaatsvinden op 10
december a.s.

16-11-2020
7

8. Afw ikkeling van dit punt hangt samen met afw ikkeling van het faillissement
van Atria B.V. Tot die tijd w ordt verw ezen naar punt 10.

19-07-2021
8

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)
Albin hield een rekening aan bij ING Bank N.V. op faillissementsdatum w as
sprake van een creditsaldo ten bedrage van € 3,56. Dit saldo is ontvangen op
de boedelrekening.

5.2 Leasecontracten
Albin leasete diverse w erkplekken. Deze lease is in overleg met de
leasemaatschappij beëindigd.

20-08-2018
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Albin 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
Toelichting
Niet van toepassing.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

20-08-2018
2

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

20-08-2018
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De w erkzaamheden van Albin zijn niet voortgezet.

20-08-2018
2

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Gezien het feit dat het een financiële holding betreft behoorde een doorstart
niet tot de mogelijkheden.

20-08-2018
2

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

20-08-2018
2

6.6 Opbrengst
€ 0,00
Toelichting
Niet van toepassing.

6.7 Boedelbijdrage

20-08-2018
2

6.7 Boedelbijdrage
€ 0,00

20-08-2018
2

Toelichting
Niet van toepassing.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Niet van toepassing.

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 administratieonderzoek is afgerond. De conclusie dat er op
faillissementsdatum geen volledig beeld van de rechten en verplichtingen van
de vennootschap bestond is gerechtvaardigd. De oorzaak hiervan is gelegen in
het feit dat de administratie niet tot en met de faillissementsdatum is
bijgew erkt, mede doordat de administrateur gedeeltelijk onbetaald is gelaten.
Indien de administratie 2 tot 3 maanden voor faillissementsdatum w ordt
bekeken geeft dit w el een volledig beeld.

24-10-2019
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.

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.

7.5 Onbehoorlijk bestuur

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

24-10-2019
4

Toelichting
4. Hoew el kan w orden gezegd dat de rechten en verplichtingen niet volledig uit
de administratie konden w orden afgeleid, acht de curator dit onvoldoende voor
het instellen van een vordering uit hoofde van onbehoorlijk bestuur. Het
handelen van het bestuur verdient zeker geen schoonheidsprijs, maar dit geeft
onvoldoende aanleiding om het bestuur aansprakelijk te stellen op grond van
onbehoorlijk bestuur nu er andere oorzaken voor het faillissement van Albin
zijn aan te w ijzen.

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
€ 0,00

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. Daarnaast w ordt een
boedelvordering verw acht van de verhuurder.

Toelichting
4. De huurovereenkomst w as gesloten op naam van een dochtervennootschap
van gefailleerde. Er w ordt dus geen boedelvordering met betrekking tot de
huur verw acht.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

24-10-2019
4

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 0,00

20-08-2018
2

Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 0,00

20-08-2018
2

Toelichting
UW V heeft geen vordering ingediend en deze w ordt ook niet verw acht nu
gefailleerde geen personeel in dienst had.

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
4

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 vier concurrente crediteuren een vordering ter verificatie
ingediend.
11
Toelichting
6. Het correcte aantal concurrente crediteuren, bij het ten opzichte van het
voorgaande verslag reeds vermelde 'Bedrag concurrente crediteuren',
bedraagt 11. Deze gegevens zijn de afgelopen verslagperiode niet gew ijzigd.

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

14-05-2020
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 296.596,48

20-08-2018
2

€ 290.945,24

20-12-2018
3

€ 1.621.514,24

24-10-2019
4

Toelichting
4. De dochtervennootschap Arta B.V. en Stichting Arta, beiden eveneens
gefailleerd, hebben vorderingen op gefailleerde uit hoofde van respectievelijk
een rekening-courantverhouding en een verstrekte lening. Daarnaast is er
sprake van vorderingen van de bestuurder van gefailleerde op Albin uit hoofde
van eveneens een rekening-courantverhouding en een lening. Deze
vorderingen zijn de afgelopen verslagperiode ter verificatie ingediend en
genoteerd op de lijst van voorlopig erkende crediteuren.

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Over de w ijze van afw ikkeling is in dit stadium nog niets met zekerheid te
zeggen. Indien geen uitkering uit de faillissementen van de
dochtervennootschappen volgt zal het faillissement w orden opgeheven
w egens gebrek aan baten.

20-08-2018
2

3. Het faillissement zal vermoedelijk w orden opgeheven w egens gebrek aan
baten.

20-12-2018
3

4. Afhankelijk van de afw ikkeling van het faillissement van Atria B.V. en de
uitkering die uit dat faillissement volgt zal mogelijk in dit faillissement een
uitkering kunnen w orden gedaan aan concurrente crediteuren. De hoogte van
deze uitkering is nog onbekend.

24-10-2019
4

5. Het perspectief is ongew ijzigd als gevolg w aarvan de afw ikkeling van het
faillissement van Atria B.V. moet w orden afgew acht.

30-01-2020
5

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
afw ikkeling van de huurrelatie, de aanhanger en het
rechtmatigheidsonderzoek.

20-08-2018
2

3. De komende periode zal de aanhanger w orden verkocht en zullen
vermoedelijk de dochtervennootschappen kunnen w orden afgew ikkeld.

20-12-2018
3

4. De komende periode zal de liquidatie van de vennootschappen w orden
afgerond en zal de uitkering uit het faillissement van Atria B.V. w orden
afgew acht.

24-10-2019
4

5. De afw ikkeling van het faillissement van Atria B.V. zal w orden afgew acht.
Voor het overige zijn alle w erkzaamheden afgerond.

30-01-2020
5

6. De verw achting bestaat dat dit faillissement de komende verslagperiode kan
w orden beëindigd.

14-05-2020
6

7. Het faillissement van Atria B.V. is voor afw ikkeling voorgedragen. In dit
faillissement zal een uitkering aan concurrente crediteuren volgen en daarmee
ook aan Albin Groep B.V. Dit dient aldus te w orden afgew acht. De
verificatievergadering in het faillissement van Atria zal plaatsvinden op 10
december a.s.

16-11-2020
7

8. De verificatievergadering in het faillissement van Atria heeft
plaatsgevonden. De curator is nu in afw achting van de Beschikking Teruggaaf
omzetbelasting alvorens de slotuitdelingslijst kan w orden ingediend voor
deponering. De boedel van Albin Groep B.V. zal een uitkering ontvangen van
de boedel van Atria B.V. Pas na ontvangst van de uitkering zal dit
faillissement verder kunnen w orden afgew ikkeld.

19-07-2021
8

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Een en ander hangt af van de termijn w aarbinnen duidelijkheid kan w orden
verkregen over of een uitkering uit de faillissementen van de
dochtervennootschappen te verw achten is.

20-08-2018
2

3. De verw achting bestaat dat het faillissement binnen drie tot zes maanden
kan w orden afgew ikkeld.

20-12-2018
3

4. Een en ander is volledig afhankelijk van de termijn van afw ikkeling van het
faillissement van Atria B.V.

24-10-2019
4

5. Het perspectief is ongew ijzigd.

30-01-2020
5

7. Na afw ikkeling van het faillissement van Atria B.V. zal ook dit faillissement
kunnen w orden afgew ikkeld. Dit zal vermoedelijk in de komende
verslagperiode in gang kunnen w orden gezet.

16-11-2020
7

8. In het faillissement van Atria B.V. is de curator in afw achting van de
Beschikking Teruggaaf omzetbelasting. Die teruggaaf is medebepalend voor
de hoogte van het aan concurrente crediteuren uit te keren bedrag. Pas na
ontvangst van de uitkering uit het faillissement van Atria B.V. kan afw ikkeling
van dit faillissement w orden afgerond.

19-07-2021
8

10.3 Indiening volgend verslag
19-2-2022

19-07-2021
8

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

Bijlagen
Bijlagen

20-08-2018
2

