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

1

Datum:

11-01-2018

Insolventienummer:

F.05/17/587

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000018257:F003

Datum uitspraak:

01-12-2017

Curator:

Mr. A.E. Mulder

R-C:

mr. Schippers

Algemeen
Gegevens onderneming
Stichting Arta (hierna: µArta¶ 
Activiteiten onderneming
Het verzorgen van leer- en werkprojecten in het kader van jeugdproblematiek.
Omzetgegevens
In 2016: € 1.078.486,- (volgens concept jaarrekening 2016)
In 2015: € 882.702,In 2014: € 984.783,-

Personeel gemiddeld aantal
2
Saldo einde verslagperiode
1. € 66.437,44
Verslagperiode
1. 1 december 2017 t/m 10 januari 2017
Bestede uren in verslagperiode
1. 51,8
Bestede uren totaal
1. 51,8
Toelichting
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1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Datum:

11-01-2018

1. De bestuurder van Stichting Arta is de heer J.L. den Boer.
1.2

Winst en verlies
1. Conform de concept jaarrekening over het boekjaar 2016 bedroeg het resultaat over
dat jaar € 3.004,-.

1.3

Balanstotaal
1. Conform de concept jaarrekening over het boekjaar 2016 bedroeg het balanstotaal
ultimo dat jaar € 319.610,-.

1.4

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

1.5

Verzekeringen
1. 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
GHYHU]HNHULQJHQYRRUDOVQRJQLHWEHsLQGLJGHQZDDUQRGLJGHSUHPLHYROGDDQ'H
FXUDWRU]DOLQGHNRPHQGHYHUVODJSHULRGHGHYHU]HNHULQJHQEHsLQGLJHQ

1.6

Huur
1. Voor zover bekend heeft Arta geen huurovereenkomsten gesloten.

1.7

Oorzaak faillissement
1. Arta bood kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen begeleiding naar zelfredzaamheid
in de maatschappij op basis van de jeugdwet en Wet Maatschappelijke Ondersteuning
YRRURQGHUPHHUFOLsQWHQLQGHJHPHHQWHQ(GH%DUQHYHOG:DJHQLQJHQ9HHQHQGDDO
Nijkerk, Renswoude en Rhenen. Arta is de formele contractspartner van de diverse
gemeenten. De daadwerkelijke zorg werd in onderaanneming door Arta B.V. verleend.
Deze vennootschap is kort voor de stichting op 28 november jl. in staat van
faillissement verklaard.
Op 29 november 2016 Atria B.V., een zustervennootschap van Arta B.V., reeds in staat
van faillissement verklaard. Atria betrof een GGZ instelling. Stichting Arta is destijds
wegens haar hoofdelijke aansprakelijkheid voor het aan alle tot de groep behorende
vennootschappen grotendeels uitgewonnen. 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 wel afspraken gemaakt, maar stichting Arta heeft deze niet kunnen nakomen. Het
bestuur heeft uiteindelijk besloten om het faillissement van Arta aan te vragen.
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2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement

Datum:

11-01-2018

1. Er waren twee werknemers in dienst ten tijde van het faillissement.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement
1. In het jaar voorafgaand aan het faillissement waren twee werknemers in dienst.

2.3

Datum ontslagaanzegging
1. Op 1 december 2017 is het ontslag schriftelijk aangezegd aan alle werknemers.

2.4

Werkzaamheden
1. De werknemers hebben gedurende de maand december doorgewerkt in opdracht van
GHFXUDWRU]RGDWGH]RUJYRRUGHFOLsQWHQ]RJRHGPRJHOLMNZHUGJHFRQWLQXHHUG
Het intakegesprek met het UWV in het kader van de loongarantieregeling heeft reeds
plaatsgevonden.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
1. Arta heeft geen onroerende zaken in eigendom.

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
Niet van toepassing.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
1. Arta beschikte niet over bedrijfsmiddelen. Alle roerende zaken waren eigendom van
Arta B.V.
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Datum:

11-01-2018

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Niet van toepassing.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
1. Op faillissementsdatum was er nog sprake van onderhanden werk omdat de
declaraties over de maand november jegens opdrachtgevers nog niet waren verzonden.
Dit onderhandenwerk zal alsnog worden uit gefactureerd. Omdat de curator hier niet
zelf voor kon zorg dragen en dit binnen de periode dat de onderneming is voortgezet
niet kon worden afgerond heeft de curator bedongen dat de doorstarter de curator
kosteloos assistentie zal verlenen bij het declareren van het onderhandenwerk. In een
volgend verslag zal hierop terug worden gekomen in het punt debiteuren.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
Niet van toepassing.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Niet van toepassing.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet van toepassing.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Niet van toepassing.
Pagina 4 van 9

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

1

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Datum:

11-01-2018

1. Op faillissementsdatum was er sprake van een debiteurenportefeuille. Dit betreft
dezelfde opdrachtgevers als de opdrachtgevers waarvoor nog onderhanden werk moet
worden gefactureerd. In een volgend verslag zal hierop terug worden gekomen.
4.2

Opbrengst
Nog onbekend.

4.3

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

4.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
1. Arta was niet bancair gefinancierd. Arta hield een rekening aan bij ING Bank. Op
faillissementsdatum was sprake van een creditsaldo ten bedrage van € 53.717.63. Dit
bedrag is reeds opgevraagd en ontvangen op de boedelrekening.

5.2

Leasecontracten
Arta heeft voor zover bekend geen leaseovereenkomsten gesloten.

5.3

Beschrijving zekerheden
Arta heeft voor zover bekend geen zekerheden verstrekt aan crediteuren.

5.4

Separatistenpositie
Niet van toepassing.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Er hebben zich tot op heden geen crediteuren gemeld met een beroep op
eigendomsvoorbehoud.
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1

Datum:

11-01-2018

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

5.8

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

5.9

Werkzaamheden
1. Correspondentie met ING Bank N.V.

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
'HFXUDWRUKHHIWPHGHRPZLOOHYDQGHFRQWLQXwWHLWYDQ]RUJGHH[SORLWDWLHYDQGH
onderneming vanaf faillissementsdatum tot en met 31 december 2017 voortgezet om te
bezien of een doorstart kon worden bereikt. Dit betreft met name de activiteiten die door
Arta B.V. werden ontplooid nu zij in onderaanneming de daadwerkelijke
werkzaamheden verrichtte. Arta declareerde slechts de geleverde zorg aan de diverse
JHPHHQWHQ'HILQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJWHU]DNH]DOQRJYROJHQ

6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
Volgt.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
1. Diverse werkzaamheden in het kader van de voortzetting van de activiteiten.

6.4

Doorstart: Beschrijving
1. 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. Twee gegadigden hebben daarna afgezien van het uitbrengen van
HHQELHGLQJ'HELHGLQJHQOLHSHQLQILQDQFLsOH]LQYHUXLWHONDDUZDDUQDGHFXUDWRU
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 waren van Arta B.V.
bedroeg € 11.730,-. De koopsom voor de overname van de activiteiten en goodwill
bedroeg € 95.000,- en deze is reeds ontvangen op de boedelrekening van Arta B.V.
Stichting Arta zal het onderhandenwerk over de boedelperiode met de diverse
opdrachtgevers afrekenen.
-DQ$UHQGV%9]DOGHDFWLYLWHLWHQYDQ$UWDYRRUDOOHFOLsQWHQYRRUW]HWWHQLQGLHQ
opdrachtgevers hiermee instemmen. Tot op heden heeft geen enkele gemeente Jan
Arends B.V. afgewezen als overnemende partij. De activiteiten zullen daarnaast voor
zover mogelijk op dezelfde locatie worden voortgezet. Jan Arends B.V. heeft aan dertien
medewerkers van Arta B.V. een dienstverband aangeboden.
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6.5

1

Datum:

11-01-2018

Doorstart: Verantwoording
Zie hiervoor.

6.6

Doorstart: Opbrengst
1. Niet van toepassing, de opbrengst is in de boedel van Arta B.V. gevloeid.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
Niet van toepassing.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
1. 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.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
1. Er zal nog nader worden onderzocht of voldaan is aan de boekhoudplicht.

7.2

Depot jaarrekeningen
1. Hiertoe is Arta niet verplicht nu zijn een stichting betreft die niet voldoet aan de
criteria van art. 2:360 lid 3 BW.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
1. Hiertoe was gefailleerde niet verplicht.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Niet van toepassing.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
1. Er zal nog nader onderzoek worden verricht naar onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
1. Tot op heden is niet gebleken van paulianeus handelen.

7.7

Werkzaamheden
1. Tot op heden is niet gebleken van paulianeus handelen.
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8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen

Datum:

11-01-2018

1. Tot op heden zijn slecht boedelvorderingen ontstaan als gevolg van de door de
curator en haar medewerkers verrichte werkzaamheden. Daarnaast wordt een
boedelvordering verwacht van UWV in verband met het overnemen van de
loonverplichtingen op grond van de loongarantieregeling.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.

8.3

Pref. vord. van het UWV
De vordering van het UWV wordt nog verwacht.

8.4

Andere pref. crediteuren
Tot op heden hebben zich geen andere preferente crediteuren gemeld.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
1. In de afgelopen verslagperiode zijn alle bekende concurrente crediteuren
aangeschreven met het verzoek hun vordering bij de curator in te dienen. Tot op heden
hebben twee concurrente crediteuren een vordering ter verificatie ingediend.

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
1. Aan concurrente vorderingen is voor een totaal bedrag van € 374,94 ingediend.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
1. Over de wijze van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

8.8

Werkzaamheden
Het inventariseren en aanschrijven van de crediteuren.

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
1. Door of tegen de boedel zijn geen procedures ingesteld.

9.2

Aard procedures
Niet van toepassing.
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1

Datum:

11-01-2018

Stand procedures
Niet van toepassing.

9.4

Werkzaamheden
Niet van toepassing.

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
1. Over de termijn van afwikkeling is in dit stadium nog niets te zeggen.

10.2

Plan van aanpak
1. De komende verslagperiode zal de curator zich met name bezighouden met de
afronding van de doorstart en het declareren en innen van het onderhandenwerk.

10.3

Indiening volgend verslag
1. Drie maanden na heden.

10.4

Werkzaamheden
1. Diverse werkzaamheden ten behoeve van de afwikkeling van het faillissement.
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