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Algemene gegevens
Naam onderneming
AF&F B.V.

24-05-2018
5

Gegevens onderneming
AF&F B.V., statutair gevestigd te Hendrik Ido Ambacht en kantoorhoudende
aan Remmingw eg 2 (1332 BE) Almere (KvK-nummer: 24442906 0000).

24-05-2018
5

Activiteiten onderneming
Volgens opgaaf Kamer van Koophandel: "Het produceren van en de handel in
algenreactoren, alsmede de ontw ikkeling van kennis op het gebied van
algen/biomassa."

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2013

€ 294.604,00

€ -11.080,00

2015

€ 990.135,00

€ -1.096.028,00

€ 1.446.083,00

2014

€ 990.743,00

€ -380.764,00

€ 2.993.223,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal

24-05-2018
5

Toelichting financiële gegevens
De curator benadrukt dat de informatie, in het bijzonder de financiële
informatie in dit verslag onderw erp is van nader onderzoek. In een later
stadium kan blijken dat deze informatie moet w orden aangepast. Omtrent de
volledigheid en juistheid van de in dit verslag opgenomen gegevens kan dan
ook nog geen uitspraak w orden gedaan.

24-05-2018
5

Gemiddeld aantal personeelsleden
5

24-05-2018
5

Boedelsaldo
€ 140.357,75

24-05-2018
5

€ 144.692,25

09-10-2018
6

€ 44.574,76

14-01-2019
7

€ 44.574,76

18-04-2019
8

€ 47.927,40

06-05-2022
14

Verslagperiode
van
1-2-2018

24-05-2018
5

t/m
24-5-2018
van
25-5-2018

09-10-2018
6

t/m
30-9-2018
van
1-10-2018

14-01-2019
7

t/m
13-1-2019
van
14-1-2019
t/m
15-4-2019

18-04-2019
8

van
16-4-2019

18-10-2019
9

t/m
15-10-2019
van
16-10-2019

17-01-2020
10

t/m
15-1-2020
van
16-1-2020

16-04-2020
11

t/m
16-4-2020
van
17-4-2020

16-07-2020
12

t/m
16-7-2020
van
17-7-2020

06-05-2021
13

t/m
5-5-2021
van
6-5-2021

06-05-2022
14

t/m
4-5-2022

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

9 uur 54 min

6

8 uur 18 min

7

2 uur 6 min

8

1 uur 36 min

9

0 uur 18 min

10

1 uur 30 min

11

0 uur 18 min

12

0 uur 12 min

13

2 uur 0 min

14

3 uur 12 min

totaal

29 uur 24 min

Toelichting bestede uren

Toelichting bestede uren
Per abuis is in het vorige verslag opgenomen dat in de betreffende
verslagperiode 9,90 uur w as besteed. Dat moest 10,70 uur zijn.
Het totaal aantal uren dat door de curator en zijn medew erkers aan het
faillissement is besteed bedraagt 329,80 uur.

09-10-2018
6

Het totaal aantal uren dat door de curator en zijn medew erkers aan het
faillissement is besteed bedraagt 331,90 uur.

14-01-2019
7

Het totaal aantal uren dat door de curator en zijn medew erkers aan het
faillissement is besteed bedraagt 333,50 uur.

18-04-2019
8

Het totaal aantal uren dat door de curator en zijn medew erkers aan het
faillissement is besteed bedraagt 333,80 uur.

18-10-2019
9

Het totaal aantal uren dat door de curator en zijn medew erkers aan het
faillissement is besteed bedraagt 335,60 uur.

16-04-2020
11

Het totaal aantal uren dat door de curator en zijn medew erkers aan het
faillissement is besteed bedraagt 336,20 uur

16-07-2020
12

Het daadw erkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 338,40 uur.

06-05-2021
13

Het daadw erkelijk totaal aantal bestede uren bedraagt 341,60 uur.

06-05-2022
14

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement

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

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Toelichting bedrijfsmiddelen
3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage
€ 0,00

totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

3.8 Andere activa

3.8 Andere activa
Beschrijving
Saldo ING
Subsidie RVO
Premieresitutie
totaal

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 100,99

€ 100,99

€ 3.257,00

€ 3.257,00

€ 153,94

€ 153,94

€ 3.511,93

€ 3.511,93

Toelichting andere activa
De curator heeft onder voorbehoud van toestemming van de rechtercommissaris overeenstemming bereikt over verkoop van de aandelen die
gefailleerde houdt in Astaco Technology Inc.

24-05-2018
5

Verkoop en levering van de aandelen van gefailleerde in Astaco Technology
Inc. (aan de overblijvende aandeelhouders van Astaco Technology Inc.) heeft
inmiddels plaatsgevonden, hetgeen de boedel een bedrag van euro 5.000,heeft opgeleverd. Een betere verkoopprijs bleek niet te realiseren.

09-10-2018
6

De curator heeft een banksaldo van ING Bank N.V. overgemaakt gekregen
van € 3.511,93 bestaande uit een saldo ontstaan voor het uitspreken van
het faillissement van € 100,99, een subsidie betaling door het RVO van €
3.257,00 uit 2017 na het uitspreken van het faillissement alsmede een
premierestitutie van € 153,94 met betrekking tot een verzuimverzekering.

06-05-2022
14

3.9 Werkzaamheden andere activa
Contact ING Bank.

06-05-2022
14

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Boekhoudkundig had ten tijde van het faillissement nog geen saldering van
debiteuren en crediteuren plaatsgevonden. Na saldering resteerde 2
debiteuren, w aarvan 1 debiteur feitelijk geen debiteur w as en 1 debiteur (van
€ 3.171,79) pretendeerde een tegenvordering op gefailleerde te hebben
(vanw ege vermeend w anpresteren zijdens gefailleerde). Nu mogelijk
daadw erkelijk sprake is van een tegenvordering, heeft de curator (mede
gezien de beperkte omvang van zijn vordering) besloten de debiteurenincasso
te staken.

4.2 Werkzaamheden debiteuren

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
5.2 Leasecontracten
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

09-10-2018
6

6.1 Exploitatie / zekerheden
6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
Toelichting

17-01-2020
10

Kansen voor W est (de subsidieverstrekker) heeft de curator laten w eten dat
het er op lijkt dat het nog lopende subsidieproject succesvol afgerond kan
gaan w orden in de eerste helft van 2020. Na afronding van het project zal de
curator met de doorstarter afrekenen. Dit betreft de in de eerdere verslagen
genoemde "nabetaling".

Toelichting

16-04-2020
11

Afronding van het subsidieproject heeft nog niet plaatsgevonden. De
verw achting is (nog steeds) dat dat in de komende maanden plaats zal vinden.

Toelichting

16-07-2020
12

De afronding van het subsidieproject is als gevolg van Corona perikelen
vertraagd. De subsidie autoriteit heeft de termijn voor afronding verlengd naar
maart 2021.

Toelichting

06-05-2021
13

De afronding van het subsidieproject is nog meer vertraagd. Het project heeft
31 december 2021 als einddatum gekregen en 31 maart 2022 als de datum
w aarop het verslag bij de betreffende managementautoriteit ingediend moet
w orden. Aan de hand van dit verslag zal de subsidie w orden vastgesteld.

Toelichting
De curator is nog in afw achting van de vaststelling van de subsidie.

6.7 Boedelbijdrage

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

06-05-2022
14

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming
Contact met de managementautoriteit.

06-05-2021
13

Contact met de managementautoriteit.

06-05-2022
14

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator is de mening toegedaan dat de boekhouding van gefailleerde
voldoet aan de w ettelijke eisen.

24-05-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
7.4 Stortingsverplichting aandelen
7.5 Onbehoorlijk bestuur
Nee

24-05-2018
5

Toelichting
De curator is de mening toegedaan dat geen sprake is gew eest van
onbehoorlijk bestuur.

7.6 Paulianeus handelen
7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
€ 42.757,09
Toelichting
De totale boedelvordering van het UW V bedraagt € 42.757,09.

24-05-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 44.859,00

24-05-2018
5

Toelichting
De Belastingdienst heeft tot op heden een preferente vordering van totaal €
44.859,- ingediend.

8.3 Pref. vord. UWV
€ 61.316,90

24-05-2018
5

Toelichting
Het UW V heeft een preferente vordering van totaal € 61.316,90 ingediend.

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 8.782,00

24-05-2018
5

Toelichting
Tw ee ex-w erknemers hebben een preferente vordering ex artikel 3:288 sub e
BW ingediend voor totaal € 8.782,-

8.5 Aantal concurrente crediteuren
24

24-05-2018
5

25

09-10-2018
6

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 1.618.104,55

24-05-2018
5

€ 1.642.978,26

09-10-2018
6

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De verw achting is thans dat er na betaling van de boedelkosten en
gedeeltelijk de preferente schulden er geen actief resteert ter verdeling onder
de concurrente schuldeisers.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

24-05-2018
5

8.8 Werkzaamheden crediteuren
Verder inventariseren schuldenlast.

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

24-05-2018
5

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
De curator concentreert zich op:

24-05-2018
5

de inning van de resterende koopprijs;
afronden van de verkoop van de aandelen die gefailleerde houdt.
De curator concentreert zich op de inning van de resterende koopprijs.

09-10-2018
6

Het innen van de resterende koopprijs is afhankelijk van de afronding van het
nog lopende subsidieproject. Op het project is de nodige vertraging ontstaan
zijdens W ageningen University & Research (dit o.a. als gevolg van ziekte van
betrokkenen en vertrekkende medew erkers). De doorstarter heeft haar deel
van het project zo goed als afgerond en is thans in afw achting van de
afronding van de delen van de partners in het project, w aarna tot
gezamenlijke afronding kan w orden gekomen. Voornoemde ontstane
vertraging rechtvaardigde (w at de subsidie autoriteit betreft) verlenging van
de termijn om tot afronding te komen. Het project is thans verlengd tot eind
2019.

14-01-2019
7

Het voorgaande leidt ertoe dat het onderhavige faillissement nog niet
afgehandeld kan w orden.

18-04-2019
8

Omdat het hierboven genoemde project nog niet is afgerond, kan de
eindafw ikkeling van het faillissement nog niet in gang w orden gezet.

18-10-2019
9

Zie 6.6.

06-05-2021
13

Zie 6.6.

06-05-2022
14

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Dit is afhankelijk van de afronding van het subsidieproject. Zie ook 6.6.

06-05-2021
13

10.3 Indiening volgend verslag
4-11-2022

06-05-2022
14

10.4 Werkzaamheden overig
Zie het plan van aanpak.

24-05-2018
5

Bijlagen
Bijlagen

