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Algemene gegevens
Naam onderneming
Auxilium Offshore b.v.

05-08-2019
1

Gegevens onderneming
Auxilium Offshore b.v., statutair gevestigd te Kapelle aan den IJssel, feitelijk
gevestigd te Zaltbommel aan Gamerschestraat 34, k.v.k. 51054663

05-08-2019
1

Activiteiten onderneming
De onderneming hield zich bezig met maritieme dienstverlening, meer in het
bijzonder met de ontw ikkeling van materieel voor de onderw ateroperatie.

05-08-2019
1

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

Balanstotaal

2019

€ 152.242,00

€ -151.130,00

€ 382.805,00

2018

€ 1.037.225,00

€ -53.830,00

€ 425.686,00

2017

€ 2.059.130,00

€ 96.366,00

€ 764.377,00

Toelichting financiële gegevens
De cijfers uit 2019 zijn afkomstig uit de kolommenbalans / verlies en
w instrekening en derhalve voorlopig van aard.

06-05-2020
4

Gemiddeld aantal personeelsleden
4

05-08-2019
1

Toelichting
Begin 2019 zijn de personeelsleden afgevloeid. Dit omdat er geen uitzicht w as
op nieuw e opdrachten en bovendien een opdrachtnemer zijn
betalingsverplichtingen niet langer nakw am.

Boedelsaldo
€ 41.430,48

05-08-2019
1

Toelichting
Op de bank w erd een bedrag van €41.430,- aangetroffen. Aan rente is €0,48
bijgeschreven.
Daarnaast w erd een kleine hoeveelheid buitenlandse valuta aangetroffen. De
curator dient deze nog in te w isselen.
Het betrof 97 Roemeense lei, 15000 Kyat, 100 Dirhams en 71 US dollars.
€ 41.433,12

06-11-2019
2

€ 41.435,60

05-02-2020
3

€ 41.435,60

06-05-2020
4

€ 41.435,60

11-08-2020
5

€ 41.435,60

10-11-2020
6

Verslagperiode

Verslagperiode
van
9-7-2019

05-08-2019
1

t/m
2-8-2019
van
3-8-2019

06-11-2019
2

t/m
6-11-2019
van
7-11-2019

05-02-2020
3

t/m
5-2-2020
van
6-3-2020

06-05-2020
4

t/m
4-5-2020
van
5-5-2020

11-08-2020
5

t/m
11-8-2020
van
12-8-2020

10-11-2020
6

t/m
10-11-2020

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

13 uur 19 min

2

5 uur 3 min

3

5 uur 15 min

4

5 uur 9 min

5

1 uur 12 min

6

1 uur 24 min

totaal

31 uur 22 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
De w erkzaamheden in de afgelopen periode w aren naast het opmaken van
het faillissementsverslag contact met de accountant en de correspondentie
met de fiscus aangaande de aangifte vennootschapsbelasting.

11-08-2020
5

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Bestuurders zijn Loef Consultants b.v. en Dirk en Ina Rook Holding b.v.
Onderling is overeengekomen dat mevrouw F. Loef voor de operationele gang
van zaken verantw oordelijk w as. De andere bestuurder hield zich bezig met de
de commerciële tak.

05-08-2019
1

1.2 Lopende procedures
Er zijn geen lopende procedures aangetroffen.

05-08-2019
1

1.3 Verzekeringen
Curator trof diverse verzekeringen aan (verzuimverzekering,
bedrijfsaansprakelijkheid, bestuurdersaansprakelijkheid, inventaris, transport),
ten dele reeds beëindigd. Curator zal de resterende verzekeringen opzeggen.

05-08-2019
1

Dit onderdeel is afgew ikkeld.

06-11-2019
2

1.4 Huur
De kantoorruimte w aarin de onderneming is gevestigd w ordt gehuurd. De huur
is met toestemming van de rechter-commissaris opgezegd. De kantoorruimte
w erd inclusief kantoorinventaris (meubilair) gehuurd.

05-08-2019
1

De kantoorruimte is opgeleverd aan de verhuurder.

06-11-2019
2

1.5 Oorzaak faillissement
Het faillissement is uitgesproken op eigen aangifte. Doordat een der
debiteuren een forse factuur maar niet betaalde en de markt verder volgens
bestuurders zodanig slecht is dat op korte termijn geen opdrachten w orden
verw acht, is besloten het faillissement aan te vragen.

05-08-2019
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

05-08-2019
1

Toelichting
Ten tijde van het faillissement w aren er geen personeelsleden meer in dienst.

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
4

05-08-2019
1

Toelichting
Begin 2019 zijn de vier in dienst zijnde medew erkers - administrateur en
engineers - afgevloeid. Het w erk w as feitelijk niet meer aanw ezig.

2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel
Inventarisatie

05-08-2019
1

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

Er zijn geen onroerende zaken
aangetroffen
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
-

05-08-2019
1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
Inventarisatie

3.3 Bedrijfsmiddelen

05-08-2019
1

3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

kantoorinventaris - computers

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen
Curator trof feitelijk enkele computers en enkele laptops aan. De
afschrijvingsstaat laat dit ook zien. De bureau's en de stoelen w erden gehuurd
van degene die ook het pand verhuurde.

05-08-2019
1

Daarnaast schijnt er nog ene container in Myanmar te staan.
De computers zijn verkocht aan de verhuurder. Na overleg met de veiler over
de verw achte opbrengst van een dergelijke computer is overeenstemming
bereikt over de prijs: €300,- te vermeerderen met btw .

06-11-2019
2

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
Omdat de fiscus met aan zekerheid grenzende w aarschijnlijkheid nog een
vordering zal indienen ex artikel 29-7 W et op de Omzetbelasting zal zij een
voorrecht hebben. Overigens zal dit niet spelen nu geen zekerheden aan de
orde zijn.

05-08-2019
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
Inventarisatie.

05-08-2019
1

3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet aangetroffen
totaal

Toelichting voorraden / onderhanden werk
Er is voorraad noch onderhanden w erk aangetroffen.

05-08-2019
1

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
Inventarisatie.

3.8 Andere activa

05-08-2019
1

3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

niet aangetroffen
totaal

Toelichting andere activa
Vooralsnog zijn geen andere activa aangetroffen.

05-08-2019
1

3.9 Werkzaamheden andere activa
Inventarisatie.

05-08-2019
1

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

Omvang

Opbrengst

Boedelbijdr.

Tw ee buitenlandse debiteuren

€ 137.976,94

€ 0,00

€ 0,00

totaal

€ 137.976,94

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting debiteuren
Men heeft tw ee vorderingen op buitenlandse debiteuren. Een van €8.370,- op
een Roemeense onderneming en een van €129.606,94 op een onderneming
uit Singepore. gemeld is dat dat Roemeense onderneming ook crediteur zou
zijn en dat die vordering w eg zou vallen tegen de debiteurenpositie.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

05-08-2019
1

4.2 Werkzaamheden debiteuren
49 minuten; inventarisatie en correspondentie bestuurder tbv
debiteurenpositie

05-08-2019
1

1 uur en 27 minuten: Curator heeft in de afgelopen periode met een tw eetal
crediteuren gesproken die ook w erkzaamheden op het project zelf hadden
uitgevoerd. Zij tonen interesse in het project maar w ensen ook duidelijkheid
over w at er nog exact moet gebeuren. Naar aanleiding daarvan is de complete
projectadministratie opgevraagd. Dit is nogal een omvangrijk geheel en
daarom is een externe harde schijf aan de bestuurder toegezonden. Na
ontvangst daarvan zal bekeken kunnen w orden w elke onderdelen van belang
zijn voor de geïnteresseerden en kan de vordering die met het project
samenhangt mogelijk w orden verkocht.

06-11-2019
2

1 uur en 58 minuten.
Curator heeft alle projectadministratie digitaal onder zich gekregen. Tevens is
de Singaporese opdrachtgever benadert met de vraag w at de status van het
project is. Ook de hoofdopdrachtgever is aangeschreven. Bij monde van een
advocaat is de curator medegedeeld dat - nu door Auxilium niet aan al haar
verplichtingen w as voldaan - het contract w as/is ontbonden , als dat al niet
door of vanw ege het faillissement is gebeurd, en dat men geen regeling (in de
meest ruime zin) w enst aan te gaan, ook niet over het afmaken van het
project in w elke vorm dan ook en door w ie dan ook. Curator heeft kenbaar
gemaakt dat hij in contact is met derden die aan het project hebben gew erkt
en zich mogelijk w illen inspannen om het alsnog af te ronden. Daarop is
evenw el niet meer gereageerd.

05-02-2020
3

Een procedure strekkende tot inning van de vordering in Singapore komt de
curator problematisch en uiterst kostbaar voor. Geschillen w orden beslecht
door arbitrage overeenkomstig de Myanmar Law Arbitration 2016. Toepasselijk
recht is het recht uit Myanmar in combnatie met het Singaporese recht.
Arbitrage vind plaats in Yangon, Myanmar.
Curator beschouw t de vordering dan ook als oninbaar.
Curator heeft de gegevens van de Singaporese advocaat verstrekt aan de
geïnteresseerde met de mededeling dat hij deze zelf kan benaderen.

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 0,00
Toelichting vordering van bank(en)
De bank diende geen vordering in ; er w as sprake van een creditsaldo ten tijde
van het uitspreken van het faillissement.

5.2 Leasecontracten

05-08-2019
1

5.2 Leasecontracten
Er zijn geen leasecontracten aangetroffen.

05-08-2019
1

Er bleek w el een leasecontract te zijn, namelijk van een copiër. Curator heeft
de leasemaatschappij - die zich niet had gemeld - aangeschreven en er zijn
afspraken gemaakt om de copiër op te halen. De copiër is inmiddels opgehaald.

06-11-2019
2

5.3 Beschrijving zekerheden
Er zin geen zekerheden aangetroffen.

05-08-2019
1

5.4 Separatistenpositie
Hierover behoeft geen uitspraak te w orden gedaan nu geen zekerheden zijn
aangetroffen.

05-08-2019
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Claims ter zake zijn niet aangetroffen.

05-08-2019
1

5.6 Retentierechten
Claims ter zake zijn niet aangetroffen.

05-08-2019
1

5.7 Reclamerechten
Claims ter zake zijn niet aangetroffen.

05-08-2019
1

5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
Niet van toepassing.

05-08-2019
1

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
27 minuten; inventarisatie, correspondentie bank .

05-08-2019
1

26 minuten; correspondentie leasemij

06-11-2019
2

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
De onderneming w ordt niet voortgezet.

05-08-2019
1

6.2 Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

05-08-2019
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming
Inventarisatie.

05-08-2019
1

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Er is geen sprake van een doorstart.

05-08-2019
1

6.5 Verantwoording
Niet van toepassing.

05-08-2019
1

6.6 Opbrengst
Toelichting
Niet van toepassing.

05-08-2019
1

6.7 Boedelbijdrage
Toelichting
Niet van toepassing.

05-08-2019
1

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Inventarisatie.

05-08-2019
1

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er w erd een boekhouding aangetroffen die bijgew erkt w as. Aan de
boekhoudplicht acht de curator voldaan.

05-08-2019
1

De komende periode zal de curator de boekhouding inhoudelijk nalopen,
tegelijkertijd met het onderzoek pauliana en bestuurdersaansprakelijkheid.

06-11-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

05-08-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Er w erd enkel een samenstellingsverklaring aangetroffen.

05-08-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
De onderneming is opgericht in 2010. Iedere vordering ter zake is, indien al
bestaand, inmiddels verjaard.

05-08-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Met dit onderzoek dient nog te w orden begonnen.

Toelichting
Het onderzoek loopt op dit moment.
Nee
Toelichting
Curator is niet op aanw ijzingen gestuit dat sprake is van onbehoorlijk bestuur.
Het onderzoek is afgerond.

7.6 Paulianeus handelen

05-08-2019
1

05-02-2020
3

06-05-2020
4

7.6 Paulianeus handelen
Nee

05-08-2019
1

Toelichting
Met dit onderzoek dient nog te w orden begonnen.

Toelichting
Het onderzoek loopt op dit moment.
Nee

05-02-2020
3

06-05-2020
4

Toelichting
Curator is niet op paulianeuze handelingen gestuit. Het onderzoek is afgerond.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
Vooralsnog zijn er geen onregelmatigheden gesignaleerd voor of na
faillietverklaring.

05-08-2019
1

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid
2 uur en 36 minuten; opmaak faillissementsverslag, doornemen jaarstukken en
andere financiële gegevens

05-08-2019
1

2 uur en 32 minuten: opmaak faillissementsverslag, correspondentie
bestuurder, correspondentie verhuurder

06-11-2019
2

3 uur en 11 minuten: onderzoek administratie en projectadministratie,
onderzoek pauliana, opmaken faillissementsverslag, telefonisch overleg CBS

05-02-2020
3

5 uur en 9 minuten: opmaken verslag, onderzoek pauliana en
bestuurdersaansprakelijkheid, correspondentie bestuurder en adminstrateur

06-05-2020
4

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
De verhuurder van de kantoorruimte zal een boedelvordering hebben. Ten
tijde van de opmaak van dit verslag is nog geen vordering ontvangen.
€ 5.292,54
Toelichting
Verhuurder heeft een boedelvordering van €5292,54.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

05-08-2019
1

06-11-2019
2

8.2 Pref. vord. van de fiscus
Toelichting
De fiscus heeft nog geen vordering ingediend.
€ 40.441,00

05-08-2019
1

06-11-2019
2

Toelichting
De belastingdienst diende vorderingen in terzake omzetbelasting.

8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
UW V heeft nog geen vordering ingediend en dat is overigens ook niet te
verw achten.

05-08-2019
1

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
vooralsnog zijn er geen andere preferente crediteuren.

05-08-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
12

05-08-2019
1

Toelichting
Tw aalf crediteuren dienden een vordering in, w aaronder de bestuurders zelf.
14

06-11-2019
2

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 203.922,06

05-08-2019
1

€ 213.520,17

06-11-2019
2

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Hierover is op dit moment nog niet veel te zeggen.

05-08-2019
1

Een vereenvoudigde afw ikkeling ligt in de lijn der verw achting. Aan concurrente
crediteuren zal geen uitkering kunnen w orden gedaan.

06-05-2020
4

Curator zal een verzoek tot vereenvoudigde afw ikkeling doen.

10-11-2020
6

8.8 Werkzaamheden crediteuren

8.8 Werkzaamheden crediteuren
4 uur en 15 minuten: correspondentie crediteuren (aanschrijven, beoordelen
vordering en plaatsen), opmaak crediteurenlijst, telefonisch overleg advocaat
crediteur

05-08-2019
1

38 minuten: correspondentie crediteuren

06-11-2019
2

6 minuten; correspondentie crediteur

05-02-2020
3

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
Er zijn geen lopende procedures.

05-08-2019
1

9.2 Aard procedures
Niet van toepassing.

05-08-2019
1

9.3 Stand procedures
Niet van toepassing.

05-08-2019
1

9.4 Werkzaamheden procedures
-

05-08-2019
1

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Curator dient de aangetroffen bedrijfsmiddelen (met name computers en
beeldschermen) te gelde te maken.
Curator zal de stand van het w erk in Myanmar bekijken. Volgens opgaaf zijn er
diverse opleverpunten maar de vraag is w at dit nu precies betekent en w elke
kosten hiermee gepaard gaan. Van tw ee crediteuren is reeds bericht
ontvangen dat zijn bereid zijn hierover mee te denken. Zij kennen het project
en kunnen w ellicht helpen bij het alsnog afw ikkelen van de opleverpunten en

05-08-2019
1

daarmee het verkrijgen van betaling.
De onderzoeken bestuurdersaansprakelijkheid en pauliana zullen w orden
opgestart.
De curator heeft de complete projectadministratie digitaal opgevraagd.
Vanw ege de omvang is een externe harde schijf aangekocht. Na ontvangst
daarvan zal het relevante deel met de geïnteresseerden kunnen w orden
besproken en zouden hierover nadere afspraken gemaakt kunnen w orden.
W elke dat zijn is vooralsnog onduidelijk maar een overname van de vordering
zou w ellicht tot de mogelijkheden kunnen behoren.

06-11-2019
2

Curator zal zich de komende periode bezighouden met de onderzoeken
pauliana en onbehoorlijk bestuur.

05-02-2020
3

De onderzoeken pauliana en bestuurdersaanprakelijkheid zijn afgerond. Thans
zal de curator alleen nog een aangifte VPb 2019 moeten doen, w aarna de
afw ikkeling kan beginnen. Curator heeft reeds contact gezocht met de
voormalig administrateur en verzocht of deze de aangifte kan opmaken. Naar
verw achting is overigens, gelet op het geleden verlies in 2019, geen Vpb
verschuldigd.

06-05-2020
4

Curator heeft bij de belastingdienst, nu de aangiftebrief 2019 is ontvangen en
daarop in ieder geval dient te w orden gereageerd op straffe van een boete,
een beroep op de curatorenregeling gedaan voor w at betreft de Vpb aangifte.

11-08-2020
5

Inmiddels heeft de accountant aangegeven de aangifte te w illen verzorgen.
Curator zal de R-C verzoeken de opdracht te mogen geven.
Na verkregen toestemming van de r-c heeft de accountant op 9 september
2020 de Vpb aangifte ingediend. Tegelegenertijd is door de accountant en
fiscus tevens overleg gevoerd en zijn de stukken van 2018 gecheckt en de
teruggave gecontroleerd. Die bleek net vóór faillissement ontvangen.
Daarmee is aan de aangifteplicht voldaan en is met de afw ikkeling begonnen.
Curator is nog in afw achting van de factuur van de accountant, maar heeft
deze w el alvast als boedelschuld genoteerd.

10-11-2020
6

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Hierover valt op dit moment nog niet veel te zeggen.

05-08-2019
1

Curator hoopt hiermee binnen de komende verslagperiode te kunnen
beginnen.

06-05-2020
4

Curator zal hiermee direct beginnen indien de aangifte is gedaan. Naar alle
w aarschijnlijkheid is dat binnen de komende periode.

11-08-2020
5

Curator heeft bij dit verslag de rechtbank verzocht het salaris c.a. vast te
stellen, zulks met het oog op de w ijze van afw ikkelen. Curator zal een
verzoek om een vereenvoudigde afw ikkeling indienen. Mocht er een nieuw
verslag komen, dan zal dat uiterlijk op 10-05-2021 w orden ingediend.

10-11-2020
6

10.3 Indiening volgend verslag

10.3 Indiening volgend verslag
10-5-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

10-11-2020
6

