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

9
11-01-2021
F.05/18/97
NL:TZ:0000030251:F001
27-02-2018

R-C
Curator

mr. S. Boot
mr C.W. Houtman

Algemene gegevens
Naam onderneming
Stichting IZ Advies

28-12-2018
4

Gegevens onderneming
Stichting IZ Advies
KvK-nummer: 09161666
Statutaire zetel: gemeente W ijchen
Bezoekadres: Mr. D.U. Stikkerstraat 10
6842CW Arnhem

28-12-2018
4

Activiteiten onderneming
Volgens het uittreksel uit het handelsregister: commerciële bew indvoering
Het verlenen van hulp en begeleiding aan en het ondersteunen van personen
die in financiële moeilijkheden verkeren.

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2015

€ 94.831,86

€ 782,50

€ 15.788,06

2016

€ 123.605,00

€ 4.526,00

€ 61.386,24

2017

€ 130.560,00

€ -28.669,00

€ 3.181,00

Toelichting financiële gegevens

28-12-2018
4

Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
Boedelsaldo
€ 3.944,82

28-06-2018
2

€ 4.040,04

02-10-2018
3

€ 4.240,04

28-12-2018
4

€ 4.390,04

28-03-2019
5

€ 4.540,04

04-07-2019
6

€ 4.840,04

10-01-2020
7

€ 4.890,04

10-07-2020
8

€ 4.890,04

11-01-2021
9

Verslagperiode

Verslagperiode
van
27-3-2018

28-06-2018
2

t/m
27-6-2018
van
28-6-2018

02-10-2018
3

t/m
1-10-2018
van
2-10-2018

28-12-2018
4

t/m
27-12-2018
van
28-12-2018

28-03-2019
5

t/m
27-3-2019
van
28-3-2019

04-07-2019
6

t/m
3-7-2019
van
4-7-2019

10-01-2020
7

t/m
8-1-2020
van
9-1-2020

10-07-2020
8

t/m
9-7-2020
van
10-7-2020
t/m
11-1-2021

Bestede uren

11-01-2021
9

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

2

21 uur 36 min

3

6 uur 57 min

4

6 uur 39 min

5

4 uur 39 min

6

0 uur 48 min

7

0 uur 30 min

8

1 uur 18 min

9

2 uur 36 min

totaal

45 uur 3 min

Toelichting bestede uren
Het totaal aantal bestede uren bedraagt 88 uur en 48 minuten.

02-10-2018
3

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 95 uur en 27 minuten

28-12-2018
4

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 100 uur en 6 minuten.

28-03-2019
5

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 101 uur en 30 minuten

04-07-2019
6

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 102 uur.

10-01-2020
7

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 103 uur en 18 minuten.

10-07-2020
8

Het totaal aantal bestede uren bedraagt 105 uur en 54 minuten.

11-01-2021
9

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
De oplevering van de kantoorruimte heeft op 1 april 2018 plaatsgevonden.

28-06-2018
2

1.5 Oorzaak faillissement
De curator heeft in de afgelopen verslagperiode een aanvang genomen met
een onderzoek naar de door de bestuurder opgegeven oorzaak van het
faillissement. Dat onderzoek is nog niet afgerond.

28-06-2018
2

De curator onderzoekt nog de door de bestuurder opgegeven oorzaak van het
faillissement. Dat onderzoek is nog niet afgerond. De curator kan hier nog
geen mededelingen over doen.

02-10-2018
3

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Afgerond.

28-06-2018
2

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Niet van toepassing.

28-06-2018
2

3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Afgerond.

28-06-2018
2

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Afgerond.

28-06-2018
2

3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa
Afgerond.

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren

28-06-2018
2

Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Verstrekte lening door gefailleerde

€ 1.900,00

€ 950,00

totaal

€ 1.900,00

€ 950,00

Boedelbijdr.

€ 0,00

Toelichting debiteuren
De debiteur heeft nog niet betaald.

28-06-2018
2

In het eerste verslag is vermeld dat er op de faillissementsdatum een
openstaand debiteurensaldo van € 2.750 w as. Dit is onjuist gebleken. Er
resteerde nog een bedrag van € 1.900. Met de debiteur is een
betalingsregeling overeengekomen. Per maand w ordt door de debiteur een
bedrag van € 50 aan de boedel overgemaakt. Tot op heden w ordt de
betalingsregeling nagekomen.

28-12-2018
4

De betalingsregeling w ordt tot op heden nagekomen.

28-03-2019
5

De betalingsregeling w ordt tot op heden nagekomen.

04-07-2019
6

De betalingsregeling w ordt tot op heden nagekomen.

10-01-2020
7

De betalingsregeling is afgerond.

11-01-2021
9

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator overw eegt rechtsmaatregelen.

28-06-2018
2

Toezien op de nakoming van de betalingsregeling.

28-12-2018
4

Toezien op de nakoming van de betalingsregeling.

28-03-2019
5

Toezien op de nakoming van de betalingsregeling.

04-07-2019
6

Toezien op de nakoming van de betalingsregeling.

10-01-2020
7

Afgerond.

11-01-2021
9

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
Er zouden enkele leaseovereenkomsten met betrekking tot telefoontoestellen,
modems en frankeermachines zijn afgesloten. De curator heeft de betreffende
lessors aangeschreven. Zij hebben nog niet gereageerd.

28-06-2018
2

Afgerond.

02-10-2018
3

5.3 Beschrijving zekerheden
5.4 Separatistenpositie
5.5 Eigendomsvoorbehoud
5.6 Retentierechten
5.7 Reclamerechten
5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

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
Afgerond.

28-06-2018
2

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator zijn onderzoek naar de
boekhoudplicht gestart. Hij heeft het nog niet afgerond.

28-06-2018
2

De boekhoudplicht is nog niet afgerond. De curator zet het in de komende
verslagperiode voort.

02-10-2018
3

Het onderzoek naar de boekhoudplicht is nog niet afgerond. De curator zet het
in de komende verslagperiode voort.

04-07-2019
6

Afgerond.

11-01-2021
9

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen

7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Afgerond.

28-06-2018
2

11-01-2021
9

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
Dit heeft de curator in onderzoek.

Toelichting
Afgerond.

28-06-2018
2

11-01-2021
9

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
De onderzoeken met betrekking tot de rechtmatigheid zullen door de curator
w orden voortgezet.

28-06-2018
2

Het rechtmatigheidsonderzoek en gesprekken die de curator met derden heeft
gevoerd doen vermoeden dat er zich enkele onregelmatigheden in de
bedrijfsvoering van gefailleerde hebben voorgedaan. De curator doet (nader)
onderzoek naar deze (mogelijke) onregelmatigheden en zal zich vervolgens
beraden over de vraag of deze onregelmatigheden, indien deze komen vast te
staan, een juridisch gekw alificeerd verw ijt kunnen opleveren jegens de
bestuurder van gefailleerde.

28-12-2018
4

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond. De curator heeft nog
gesprekken met derden gepland om zich te informeren of zich er daadw erkelijk
onrechtmatigheden in de bedrijfsvoering van gefailleerde hebben voorgedaan.

28-03-2019
5

Het rechtmatigheidsonderzoek is nog niet afgerond.

04-07-2019
6

De curator gaat er van uit dat hij zijn onderzoeken als bedoeld hoofdstuk 7
van dit verslag in de komende verslagperiode kan afronden.

10-01-2020
7

De curator heeft zijn onderzoeken als bedoeld in hoofdstuk 7 van dit verslag in
de afgelopen verslagperiode afgerond. De curator zal daarvan verslag doen
aan de rechter-commissaris.

10-07-2020
8

Afgerond.

11-01-2021
9

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 802,23

02-10-2018
3

Toelichting
De verhuurder van het bedrijfspand heeft een boedelvordering ad € 802,23
ingediend.
€ 802,23

28-12-2018
4

Toelichting
De verhuurder van het bedrijfspand heeft een boedelvordering ad € 802,23
ingediend.

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft (nog) geen preferente vordering ingediend.
€ 44.182,00

28-12-2018
4

28-03-2019
5

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen preferente vordering ingediend.

Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen preferente vordering ingediend.

Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen preferente vordering ingediend.

Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen preferente vordering ingediend.

Toelichting
Het UW V heeft (nog) geen preferente vordering ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren

28-06-2018
2

28-12-2018
4

28-03-2019
5

04-07-2019
6

10-01-2020
7

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Er hebben zich tot op heden geen overige preferente crediteuren gemeld.

Toelichting
Er hebben zich tot op heden geen overige preferente crediteuren gemeld.

Toelichting
Er hebben zicht tot op heden geen overige preferente crediteuren gemeld.

Toelichting
Er hebben zich tot op heden nog geen overige preferente crediteuren gemeld.

Toelichting
Er hebben zich tot op heden nog geen overige preferente crediteuren gemeld.

Toelichting
Er hebben zich tot op heden nog geen overige preferente crediteuren gemeld.
€ 477,47

28-06-2018
2

28-12-2018
4

28-03-2019
5

04-07-2019
6

10-01-2020
7

10-07-2020
8

11-01-2021
9

Toelichting
Een crediteur heeft een preferente vordering ingediend.

8.5 Aantal concurrente crediteuren
4

28-06-2018
2

5

28-12-2018
4

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 4.053,65

28-06-2018
2

€ 4.378,03

28-12-2018
4

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement afgew ikkeld
zal
w orden.

28-06-2018
2

Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement afgew ikkeld
zal w orden.

28-12-2018
4

Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement afgew ikkeld
zal w orden.

28-03-2019
5

Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement afgew ikkeld
zal w orden.

04-07-2019
6

Op dit moment is nog niet bekend op w elke w ijze het faillissement afgew ikkeld
zal w orden.

10-01-2020
7

Het faillissement zal w orden opgeheven vanw ege de toestand van de
boedel. De w erkzaamheden van de curator zijn afgerond. Dit is een
eindverslag.

11-01-2021
9

8.8 Werkzaamheden crediteuren
De nog te verrichten w erkzaamheden bestaan vooralsnog uit het
inventariseren en
beoordelen van de crediteurenvorderingen.

28-06-2018
2

De nog te verrichten w erkzaamheden bestaan vooralsnog uit het
inventariseren en beoordelen van de crediteurenvorderingen.

28-12-2018
4

De nog te verrichten w erkzaamheden bestaan vooralsnog uit het
inventariseren en beoordelen van de crediteurenvorderingen.

28-03-2019
5

De nog te verrichten w erkzaamheden bestaan vooralsnog uit het
inventariseren en beoordelen van de crediteurenvorderingen.

10-01-2020
7

Afgerond.

11-01-2021
9

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Onderzoeken als genoemd onder hoofdstuk 7 voortzetten.

28-06-2018
2

Onderzoeken als genoemd onder hoofdstuk 7 voortzetten.

02-10-2018
3

De curator zet de onderzoeken zoals genoemd onder hoofdstuk 7 van dit
verslag voort. Daarnaast ziet de curator toe op de nakoming van de
betalingsregeling door de debiteur van gefailleerde.

28-12-2018
4

De curator zet de onderzoeken zoals genoemd onder hoofdstuk 7 van dit
verslag voort. Daarnaast ziet de curator toe op de nakoming van de
betalingsregeling door de debiteur van gefailleerde.

28-03-2019
5

De curator zet de onderzoeken zoals genoemd onder hoofdstuk 7 van dit
verslag voort. Daarnaast ziet de curator toe op de nakoming van de
betalingsregeling door de debiteur van gefailleerde.

04-07-2019
6

Het onderhavige verslag is een eindverslag. De w erkzaamheden van de
curator zijn afgerond. Het faillissement zal w orden opgeheven vanw ege de
toestand van de boedel.

11-01-2021
9

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan de curator
vooralsnog geen
uitlatingen doen.

28-06-2018
2

Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan de curator
vooralsnog geen uitlatingen doen.

02-10-2018
3

Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan de curator
vooralsnog geen uitlatingen doen.

28-12-2018
4

Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan de curator
vooralsnog geen uitlatingen doen.

28-03-2019
5

Over de termijn van afw ikkeling van het faillissement kan de curator
vooralsnog geen uitlatingen doen.

04-07-2019
6

Dit is een eindverslag.

11-01-2021
9

10.3 Indiening volgend verslag
10.4 Werkzaamheden overig
Ze hierboven onder punt 10.1 (Plan van aanpak).

28-12-2018
4

De onderzoeken als bedoeld hoofdstuk 7 van dit verslag in de komende
verslagperiode afronden.

10-01-2020
7

Afgerond.

11-01-2021
9

Bijlagen
Bijlagen

