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

4

Datum:

06-12-2017

Insolventienummer:

F.10/15/565

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000006562:F001

Datum uitspraak:

11-08-2015

Curator:

mr. V. van den Bos

R-C:

mr. J van Spengen

Algemeen
Gegevens onderneming
LanIC BV
(h.o.d.n. Lanic Computer Netwerken)
Activiteiten onderneming
Groothandel in computers, randapparatuur en software en daarnaast het ontwikkelen,
produceren en uitgeven van software.
Omzetgegevens
De omzet in 2014 bedroeg ca. € 445.784
Personeel gemiddeld aantal
4
Saldo einde verslagperiode
€ 1.074,49 (5e verslag)
€ 1.047,33 (6e verslag)
€ 19.033,39 (7e verslag)
€ 16.030,56 (8e verslag)
Verslagperiode
1 juni 2016 t/m 30 november 2016
1 december 2016 t/m 31 mei 2017 (6e verslag)
1 juni 2017 t/m 31 augustus 2017 (7e verslag)
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1 september 2017 t/m 30 november 2017 (8e, tevens eindverslag)
Bestede uren in verslagperiode
2,5 uur (5e verslag)
5,1 uur (6e verslag)
6,1 uur (7e verslag)
1,2 uur (8e verslag)
Bestede uren totaal
31,3 uur (5e verslag)
36,4 uur (6e verslag)
42,5 uur (7e verslag)
43,7 uur (8e verslag)
Toelichting
Dit verslag is deels opgesteld aan de hand van de verklaringen van het bestuur en de door het
bestuur aan de curator ter hand gestelde stukken. De curator heeft de juistheid van de
JHJHYHQVQLHWYROOHGLJNXQQHQYHULILsUHQ$DQGHLQKRXGYDQKHWYHUVODJNXQQHQGHUKDOYH
geen rechten worden ontleend.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
Gefailleerde is opgericht op 18 februari 1995. In de periode 1995-1999 werden de
bedrijfsactiviteiten gedreven in de vorm van een VOF.
1DKHWXLWWUHGHQYDQppQYDQGHYHQQRWHQZHUGHQGHEHGULMIVDFWLYLWHLWHQYRRUWJH]HWLQGHYRUP
van een eenmanszaak; per 2002 werd de onderneming gedreven in de vorm van een BV.
Bestuurder en enig aandeelhouder van gefailleerde is Cinal Beheer BV (KvK-nr.: 24342116).
Bestuurder en enig aandeelhouder van Cinal Beheer BV is de heer R. Snel.

1.2

Winst en verlies
Jaar
2012
2013
2014
2015

Omzet
€ 374.420
€ 435.215
€ 445.784
€ 120.337

Bedrijfsresultaat
€ 22.610 -/€ 7.529
€ 7.456 -/€ 45.277 -/- (tot 1.8)
Pagina 2 van 13

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

1.3

4

Datum:

06-12-2017

Balanstotaal
2012: € 50.044
2013: € 82.002
2014: € 89.652
2015: € 116.785 (tot 1.8)

1.4

Lopende procedures
Voor zover bekend, geen.

1.5

Verzekeringen
Lopende verzekeringen worden, voor zover deze nog niet zijn opgezegd, zo spoedig mogelijk
EHsLQGLJG
$OOHORSHQGHYHU]HNHULQJHQ]LMQEHsLQGLJG
6e verslag
Door verzekeringsmaatschappijen is een tweetal bedragen aan premierestituties afgedragen
van in totaal € 138,51.

1.6

Huur
Gefailleerde huurde een kantoor/bedrijfsruimte aan de Zadelmakerstraat 9 te (2984 CC)
Ridderkerk; de huur is enkele maanden voor datum faillissement opgezegd. De
opleveringsverplichting werd maandelijks opgeschort. Het gehuurde zal zo spoedig mogelijk
worden opgeleverd.
Het gehuurde is ontruimd en bezemschoon aan de verhuurder opgeleverd.

1.7

Oorzaak faillissement
Volgens opgave van de middellijk bestuurder van gefailleerde is het faillissement het gevolg
van een verminderde gezondheid en de aldus teruglopende focus op acquisitie en
relatiemanagement. De trouwe klantenkring werd (meer) kritisch, daar de aandacht voor de
onderneming van gefailleerde afnam.
1DKHWYHUWUHNYDQppQYDQGHGULHSHUVRQHHOVOHGHQ 1 ondersteuning, 2 technische
medewerkers) die ook de grootste opdrachtgever meenam, zag de middellijk bestuurder zich
genoodzaakt de bedrijfsactiviteiten over te dragen.
Op 15 juni 2015 zijn de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde inclusief een beperkte hoeveelheid
activa aan Endeavour IT BV overgedragen. De koopsom bedroeg € 10.000,- (ex BTW).
Op 11 augustus 2015 is het faillissement op eigen aangifte uitgesproken.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0 (volgens opgave middellijk bestuurder)

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
5 (volgens opgave middellijk bestuurder)
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Datum ontslagaanzegging
Op 13 augustus 2015, voor zover nog vereist en met de daartoe verkregen toestemming van
de Rechter-commissaris.

2.4

Werkzaamheden
geen

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Gefailleerde is geen eigenaar of rechthebbende op onroerende zaken.

3.2

Onroerende zaken: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.3

Onroerende zaken: Hoogte hypotheek
n.v.t.

3.4

Onroerende zaken: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.5

Onroerende zaken: Werkzaamheden
geen

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
In de boedel is kantoorinventaris, waaronder meubilair, computers (incl. randapparatuur) en
overige digitale apparatuur aangetroffen. De courante waarde van de aangetroffen inventaris
was zeer beperkt. De inventaris is, na daartoe verkregen toestemming van de Rechtercommissaris, verkocht. De meerwaarde voor de boedel was gelegen in de bedongen
ontruimde en bezemschoon opleveren van het pand aan de verhuurder.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 121,- inclusief BTW

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
n.v.t.
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Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
Gezien de fiscale schulden is de fiscus bevoorrecht op de magazijn- en kantoorinventaris.
Indien de vorderingen van fiscus niet uit het vrije actief kunnen worden voldaan, heeft te
gelden dat het bodemvoorrecht van de fiscus voorrang heeft boven het beweerdelijk bezitloos
pandrecht van de bank (zie onder 5).

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
geen

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
In de boedel is een zeer beperkte voorraad (kantoorartikelen) aangetroffen. De courante
waarde van de aangetroffen voorraad was zeer beperkt; met de verkoop van de inventaris (zie
onder 3.6) heeft voorts kosteloze ontruiming en bezemschoen oplevering aan de verhuurder
kunnen plaatsvinden. De aangetroffen voorraad is afgevoerd.

3.12

Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
n.v.t.

3.13

Voorraden / onderhanden werk: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
geen

3.15

Andere activa: Beschrijving
In de boedel is kasgeld ad € 133,54 aangetroffen. Dit bedrag is aan de boedel afgedragen.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
€ 133,54

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
geen

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
De vorderingen op pre-faillissementsdebiteuren bedragen volgens de debiteurenlijst €
7.917,71 (incl. BTW). De ING Bank heeft de incasso van de aan haar verpande vorderingen
op pre-faillissementsdebiteuren ad € 4.186,60 (incl. BTW) zelf ter hand genomen.
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Opbrengst
De boedel heeft ING Bank verzocht rekening en verantwoording af te leggen over de incasso
van de aan haar verpande vorderingen op pre-faillissementsdebiteuren.
Van de niet aan ING Bank verpande vorderingen op pre-faillissementsdebiteuren ad €
3.731,11 is € 677,13 voldaan op de boedelrekening en is een bedrag ad € 36,24 voldaan op
de door gefailleerde bij ING Bank aangehouden bankrekening. ING Bank is verzocht het
bedrag aan de boedel af te dragen. De boedel is (nog) in afwachting van het door ING Bank
aan de boedel af te dragen bedrag ad € 36,24. Afdracht van het bedrag ad € 36,24 heeft (nog)
niet plaatsgevonden. ING Bank is nogmaals verzocht tot afdracht over te gaan. Afdracht heeft
inmiddels plaatsgevonden.
Het restant ad € 3.017,74 is opgebouwd uit een tweetal vorderingen op verschillende
debiteuren: € 143,99 en € 2.873,75. Met de debiteur op wie gefailleerde laatstgenoemde
vordering heeft, bestaat een discussie omtrent de kwaliteit van de door gefailleerde geleverde
diensten; de debiteur betwist de (restant)factuur. De boedel treedt in overleg met de
bestuurder van gefailleerde voor een beoordeling van de omschreven bezwaren en klachten.
Op basis van de door de bestuurder aangeleverde onderbouwing van de vorderingen, is de
incasso voortgezet. De betreffende debiteuren volharden in hun betwisting. De boedel treedt in
overleg met de Rechter-commissaris omtrent eventuele (rechts)maatregelen.
In overleg met de Rechter-commissaris is, na een kosten-/batenanalyse de debiteurenincasso
gestaakt.

4.3

Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4

Werkzaamheden
Geen

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
ING Bank heeft een vordering van € 49.863,69 uit hoofde van een werkkapitaalkrediet
ingediend.

5.2

Leasecontracten
Volgens opgave van de middellijk bestuurder zijn de operational lease overeenkomsten op
basis waarvan de middellijk bestuurder en een tweetal werknemers een personenauto tot hun
beschikking hadden, overgenomen door Endeavour IT BV.
Uit onderzoek is gebleken dat gefailleerde per datum faillissement geen lease
overeenkomsten meer op haar naam had staan.
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Beschrijving zekerheden
De ING Bank diende haar vordering in met een beroep op de door haar bedongen
zekerheden, te weten: een bezitloze verpanding van de bedrijfsinventaris, een stille
verpanding van bedrijfs- en handelsvoorraden en stille verpanding van de vordering op derden.
Verpanding van de vorderingen op debiteuren heeft plaatsgevonden middels een enkele
registratie van de pandakte op 22 november 2013. De boedel is in afwachting van de
geregistreerde pandakten ten aanzien van de bedrijfsinventaris en -voorraad.
De rechtsgeldigheid van de verpanding wordt onderzocht.
ING Bank heeft, rekening houdende met het moment van registratie van de pandakte, een
pandrecht op enkele debiteurenvorderingen, in totaal voor een bedrag ad € 4.186,60.
De boedel is nog in afwachting van geregistreerde pandakten ten aanzien van de
bedrijfsinventaris en -voorraad.
Per de datum van het vijfde verslag heeft verstrekking van geregistreerde pandakten voor de
bedrijfsinventaris - en voorraad nog altijd niet plaatsgevonden.
6e verslag
Geregistreerde pandakten voor de bedrijfsinventaris- en voorraad zijn niet beschikbaar, zodat
geen rechtsgeldige verpanding van de voorraad en de bedrijfsinventaris aan ING Bank heeft
plaatsgevonden.

5.4

Separatistenpositie
De ING Bank is - mits zij daadwerkelijk een pandrecht heeft op de bedrijfsinventaris, voorraden
en vorderingen van gefailleerde - ten aanzien van die zaken separatist.

5.5

Boedelbijdragen
De curator is in afwachting van een reactie van ING Bank op een aan ING Bank gedaan
voorstel. Gezien de fiscale schulden is de fiscus bevoorrecht op de magazijn- en
kantoorinventaris. Echter, de boedel oefent ex art. 57 lid 3 Fw het bodemvoorrecht van de
fiscus uit. Van een boedelbijdrage is gezien de fiscale schulden geen sprake.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Vooralsnog hebben schuldeisers zich niet beroepen op een voorbehouden eigendom van aan
gefailleerde geleverde zaken.

5.7

Retentierechten
Vooralsnog hebben schuldeisers zich niet beroepen op een recht van retentie op zaken van
gefailleerde.

5.8

Reclamerechten
Vooralsnog hebben schuldeisers zich niet beroepen op een recht van reclame op aan
gefailleerde geleverde zaken.

5.9

Werkzaamheden
geen
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6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden

06-12-2017

De mogelijkheid om de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde voort te zetten heeft zich niet
voorgedaan.
6.2

9RRUW]HWWHQ)LQDQFLsOHYHUVODJOHJJLQJ
n.v.t.

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
geen

6.4

Doorstart: Beschrijving
De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde, inclusief een beperkte hoeveelheid activa, zijn circa
twee maanden voor datum faillissement overgedragen aan Endeavour IT BV.
De mogelijkheid van het realiseren van een doorstart heeft zich derhalve niet meer
voorgedaan.
De boedel verricht, onder de daartoe verleende garantie, onderzoek naar eventuele
paulianeuze dan wel onrechtmatige (rechts)handelingen in het kader van voornoemde
overdracht. Het onderzoek wordt voortgezet.
Het minnelijk overleg tussen betrokkenen duurt voort. Zie verder onder 7.
7e verslag
Het minnelijk overleg heeft geresulteerd in een minnelijke regeling (zie verder onder 7).

6.5

Doorstart: Verantwoording
n.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
n.v.t.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
n.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
minnelijk overleg
geen
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Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

4

Datum:

06-12-2017

Het bestuur heeft diverse administratie ter beschikking gesteld; de administratie is in
onderzoek.
Het onderzoek wordt voortgezet.
De administratie van gefailleerde voldoet aan de daaraan in art. 2:10 BW gestelde eisen.
7.2

Depot jaarrekeningen
Gefailleerde heeft haar jaarrekeningen 2011, 2012 en 2013 tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Gefailleerde was op basis van de jaarrekening 2013 niet verplicht haar jaarrekening te laten
controleren door een accountant.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Daar gefailleerde is opgericht in 1995 is onderzoek naar de volstorting van aandelen niet
opportuun, nu een eventuele vordering uit hoofde van de volstoringsverplichting reeds is
verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
in onderzoek en overleg met betrokkenen; het minnelijk overleg met de bestuurder van
gefailleerde wordt gevoerd in de vorm van mediation. Naar verwachting wordt de mediation in
de komende verslagperiode afgerond. Naar verwachting wordt de mediation in de komende
verslagperiode afgerond.
6e verslag
De mediation bevindt zich thans in de afrondende fase; partijen doen nog een laatste poging
teneinde tot een minnelijke regeling te komen. Blijft een minnelijke regeling uit, dan zullen
rechtsmaatregelen volgen.
7e verslag
Tussen de boedel en de (middellijk) bestuurder van gefailleerde is een minnelijke regeling
tegen finale kwijting tot stand gekomen. Het schikkingsbedrag ad € 10.500 is voldaan op de
boedelrekening.

7.6

Paulianeus handelen
in onderzoek en overleg met betrokkenen; het minnelijk overleg met de bestuurder van
gefailleerde wordt gevoerd in de vorm van mediation. Naar verwachting wordt de mediation in
de komende verslagperiode afgerond. Naar verwachting wordt de mediation in de komende
verslagperiode afgerond.
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6e verslag
De mediation bevindt zich thans in de afrondende fase; partijen doen nog een laatste poging
teneinde tot een minnelijke regeling te komen. Blijft een minnelijke regeling uit, dan zullen
rechtsmaatregelen volgen.
7e verslag
Tussen de boedel en Endeavour IT B.V. is een minnelijke regeling tot stand gekomen. Het
schikkingsbedrag ad € 7.500 is voldaan op de boedelrekening. Voor wat betreft de (middellijk)
bestuurder van gefailleerde is deze kwestie afgedaan via de minnelijke regeling zoals
beschreven onder 7.5.
7.7

Werkzaamheden
Door het Ministerie van Veiligheid en Justitie is een garantstelling verleend voor het doen van
verhaals- en (vervolg)onderzoek.
De curator heeft de voorlopige onderzoeksresultaten voorgelegd aan de betrokkenen. Partijen
voeren thans overleg over de uitkomst van die onderzoeksresultaten.
+HWPLQQHOLMNRYHUOHJGXXUWYRRUWPHWppQYDQGHEHWURNNHQSDUWLMHQYLQGWKHWPLQQHOLMNRYHUOHJ
plaats in de vorm van mediation.
Een aanvraag verhoging garantie is in voorbereiding.
Per vijfde verslag: de verzochte verhoging van de garantie (t.b.v. de mediation) is verleend.
Het totaal verleende garantiebedrag bedraagt € 15.696. Het minnelijk overleg wordt sindsdien
voortgezet.
6e verslag
Voortzetting minnelijk overleg (mediation), overleg rechter-commissaris
7e verslag
Met de minnelijke regeling zoals beschreven onder 7.5 en 7.6 zijn alle werkzaamheden onder
de garantie verricht. De garantie wordt afgewikkeld.
8e verslag
Aan het Ministerie van Justitie is rekening en verantwoording afgelegd die inmiddels
ook al is goedgekeurd. De Garantstellingsregeling Curatoren is daarmee volledig
afgewikkeld.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Naast de gebruikelijke boedelkosten (zoals salaris curator, e.d.) heeft R&P Finance BV een
boedelvordering ad € 1.600 (excl. BTW). De vordering van R&P Finance BV is gedekt onder
de verleende garantstelling.
R&P Finance BV heeft verdere kosten gemaakt ad € 3.206,50 inclusief BTW. Beide facturen
zijn vanuit de garantstelling aan R&P Finance BV voldaan.
De door partijen ingeschakelde mediator, mr. W.J. Kervers, heeft een boedelvordering ad €
90,75 (incl. BTW). De vordering is gedekt onder de verleende garantstelling.
Per vijfde verslag: de boedelvordering van de mediator is toegenomen; de hoogte van die
boedelvordering is (nog) onbekend.
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7e verslag
De boedelvordering van de mediatior bedraagt € 1.270,50 en is gedekt onder de verleende
garantstelling.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Door de Belastingdienst zijn de volgende preferente vorderingen ingediend:
- LB: € 14.119
- OB: € 33.645

8.3

Pref. vord. van het UWV
Door het UWV is (nog) geen vordering ingediend.

8.4

Andere pref. crediteuren
Nog geen

8.5

Aantal concurrente crediteuren
9
10 (6e verslag)
11 (7e verslag)

8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 55.842,30 (5e verslag)
€ 56.268,78 (6e verslag)
€ 56.268,78 (7e verslag)

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend
7e verslag
Naar verwachting eindigt het faillissement via een vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137 a
Fw.

8.8

Werkzaamheden
geen
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9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)

Datum:

06-12-2017

n.v.t.
9.2

Aard procedures
n.v.t.

9.3

Stand procedures
n.v.t.

9.4

Werkzaamheden
geen

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
7e verslag
Zodra de Garantstellingsregeling curatoren van het Ministerie van Justitie is afgewikkeld (zie
onder 7.7) zal het onderhavig faillissement naar verwachting binnen een half jaar eindigen via
een vereenvoudigde afwikkeling ex art. 137 a Fw.
8e verslag
Gelijktijdig met het indienen van dit verslag is de Rechter-commissaris verzocht om
conform art. 137a Fw te bepalen dat de afhandeling van concurrente vorderingen
achterwege kan blijven en dat geen verificatievergadering wordt gehouden.
Indien dat verzoek wordt ingewilligd zal het faillissement vervolgens vereenvoudigd
worden afgewikkeld (art. 137a Fw).
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Plan van aanpak
In de afgelopen verslagperiode heeft de boedel onderzoek verricht naar de onregelmatigheden
op basis waarvan de eerder verantwoorde garantie is verkregen. In de komende
verslagperiode wordt dat onderzoek voortgezet en zal, naar verwachting, het onderzoek van
de administratie (onder 7.1) worden afgerond.
Naar verwachting zal in de komende verslagperiode het minnelijk overleg tussen partijen (al
dan niet in de vorm van mediation) worden afgerond. Indien noodzakelijk en/of opportuun,
zullen rechtsmaatregelen volgen. Het administratieonderzoek wordt afgerond.
Per vijfde verslag: vanwege omstandigheden duurt het minnelijk overleg (mediation) met de
bestuurder voort. Naar verwachting wordt dat overleg in de komende verslagperiode afgerond.
Indien nodig, zal - na overleg met de rechter-commissaris - tot het treffen van
rechtsmaatregelen worden overgegaan. Met de aanstaande afronding van het overleg met de
bestuurder, zal het overleg met de doorstarter, dat vanwege een kosten-/batenanalyse tijdelijk
was opgeschort, weer kunnen worden opgepakt en afgerond. Eventuele rechtsmaatregelen
volgen na overleg met de rechter-commissaris.
6e verslag
Afronding van het minnelijk overleg. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, eindigt de
mediation en zullen rechtsmaatregelen volgen. Alsdan wordt het overleg met de doorstarter
eveneens opgeschort.
7e verslag
Afwikkeling garantie waarna afwikkeling van het faillissement volgt.
8e verslag
Afwikkeling van het faillissement

10.3

Indiening volgend verslag
over zes maanden
n.v.t.; dit is het laatste verslag

10.4

Werkzaamheden
verslaglegging en correspondentie Rechter-commissaris
8e verslag
verslaglegging en voordracht afwikkeling
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