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

5

Datum:

14-02-2018

Insolventienummer:

F.15/17/2

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000010176:F001

Datum uitspraak:

03-01-2017

Curator:

mr. S. Jansen

R-C:

mr. M. Wouters

Algemeen
Gegevens onderneming
De besloten vennootschap Foize B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de
Scheldestraat 24 te (1823 WB) Alkmaar.
Activiteiten onderneming
Ingenieurs en overig technisch ontwerp en advies.
Omzetgegevens
2014: € 234.288,--;
2015: € 131.010,--;
2016: onbekend.
Personeel gemiddeld aantal
0
Saldo einde verslagperiode
€ 0,-Verslagperiode 2:
€ 200,-Verslagperiode 3:
€ 7.318,97
Verslagperiode 4:
€ 2.517,94
Verslagperiode 5:
€ 2.517,94
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Verslagperiode
Verslagperiode 1:
3 januari 2017 - 3 februari 2017
Verslagperiode 2:
4 februari 2017 - 3 mei 2017
Verslagperiode 3:
4 mei 2017 - 7 augustus 2017
Verslagperiode 4:
8 augustus 2017 - 14 november 2017
Verslagperiode 5:
15 november 2017 - 14 februari 2018
Bestede uren in verslagperiode
Bestede uren totaal
Toelichting

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
'HEHVORWHQYHQQRRWVFKDS)RL]H%9LVRSJHULFKWELMQRWDULsOHDNWHYDQ29 juni 2009 onder de
voormalig statutaire naam Trade Boxx B.V. Bij statutenwijziging van 1 maart 2012 is de
statutaire naam gewijzigd in Foize B.V.
Foize B.V. exploiteerde een onderneming in de telecombranche en was met name actief op
het gebied van Voice over IP (VoIP). De activiteiten van Foize B.V. bestonden uit het
ontwikkelen, vervaardigen, (ver)kopen van randapparatuur en telecommunicatieapparatuur,
van daartoe behorende halfproducten, onderdelen en accessoires alsmede het verrichten van
telecommunicatiediensten, waaronder begrepen het ontwikkelen en/of verkopen van
softwareprogramma's, zowel voor eigen rekening als voor derden en de im- en export alsmede
de distributie van communicatietechnologie.
Het geplaatst aandelenkapitaal van Foize B.V. wordt volgens opgave van het bestuur
gehouden door de volgende partijen:
- De besloten vennootschap Algemeen Beheer Alkmaar B.V. (35%);
- De besloten vennootschap Banham Holding B.V. (15%);
- De heer J.L. Menco (50%).
Enig bestuurder van Foize B.V. is vanaf 1 maart 2012 de besloten vennootschap Algemeen
Beheer Alkmaar B.V. Enig aandeelhouder en bestuurder van Algemeen Beheer Alkmaar B.V.
is de heer L.M. Winder.
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Verslagperiode 2:
Volgens het aandeelhoudersregister wordt het geplaatst aandelenkapitaal van Foize B.V.
vanaf 28 oktober 2014 gehouden door de volgende partijen:
- De besloten vennootschap Algemeen Beheer Alkmaar B.V. (6300 gewone aandelen, 35%);
- Nilazest Investments (PTY) Ltd. (1080 gewone aandelen, 6%);
- De besloten vennootschap Banham Holding B.V. (1620 gewone aandelen, 9%);
- De heer J.L. Menco (9000 gewone aandelen, 50%).
1.2

Winst en verlies
Volgens de beschikbare jaarcijfers over het boekjaar 2014 en 2015 zijn de volgende resultaten
gerealiseerd:
2014: € 191.938,-- (verlies);
2015: € 798.615,-- (verlies);
2016: onbekend.

1.3

Balanstotaal
2014: € 936.113,--;
2015: € 126.802,--;
2016: onbekend.

1.4

Lopende procedures
N.v.t.

1.5

Verzekeringen
Volgens opgave van het bestuur zijn op naam van Foize B.V. geen verzekeringen afgesloten.
Verslagperiode 2:
Gebleken is dat op naam van Foize B.V. een inventaris- en goederenverzekering is afgesloten.
Omdat de bedrijfsactiviteiten van Foize B.V. reeds in maart 2016]LMQEHsLQGLJGHQWHYHQV
geen roerende zaken zijn aangetroffen, is de inventaris- en goederenverzekering inmiddels
EHsLQGLJG

1.6

Huur
Foize B.V. huurde met ingang van 1 oktober 2013 een kantoorruimte op de eerste verdieping
van het bedrijfspand, gelegen aan de Scheldestraat 24 te (1823 WB) Alkmaar. De
huurovereenkomst is aangegaan voor een periode tot en met 30 september 2016. Volgens
RSJDYHYDQKHWEHVWXXU]LMQGHDFWLYLWHLWHQYDQ)RL]H%9LQPDDUWEHsLQGLJGHQLVKHW
gehuurde met toestemming van de verhuurder door een nieuwe huurder in gebruik genomen.
De oplevering van de gehuurde door Foize B.V. heeft hierdoor reeds voor de faillietverklaring
plaatsgevonden. Ondergetekende heeft de huurovereenkomst zekerheidshalve op 9 januari
2017 opgezegd op de voet van artikel 39 Fw.
Verslagperiode 2:
De curator heeft in overleg met de verhuurder het gehuurde bedrijfspand per 10 april 2017
opgeleverd.
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Oorzaak faillissement
Het faillissement van Foize B.V. is aangevraagd door KPN B.V., in verband met openstaande
facturen over de periode vanaf september 2014. De facturen zijn gebaseerd op een
overeenkomst met KPN B.V. inzake interconnectie en bijzondere netwerktoegang. Deze
overeenkomst met KPN B.V. is oorspronkelijk op 8 juni 2011 aangegaan door de besloten
vennootschap Algemeen Beheer Nederland B.V. Op grond van een drie-partijenovereenkomst tussen Algemeen Beheer Nederland B.V., Foize B.V. en KPN B.V. van 5
november 2013 zijn de rechten en plichten van Algemeen Beheer Nederland B.V. uit hoofde
van de overeenkomst met KPN B.V. inzake interconnectie en bijzondere netwerktoegang met
ingang van 8 november 2013 overgedragen aan Foize B.V.
De besloten vennootschap Algemeen Beheer Nederland B.V. is bij vonnis van de Rechtbank
Noord-Holland van 27 mei 2014 in staat van faillissement verklaard met aanstelling van mr.
A.C.J. Hanrath tot curator. Het faillissement van Algemeen Beheer Nederland B.V. is op 1
november 2016 opgeheven bij gebrek aan baten.
Volgens opgave van het bestuur van Foize B.V. is het faillissement met name veroorzaakt
door een verschil van inzicht met KPN B.V. betreffende de betaling van de openstaande
facturen. KPN B.V. zou in november 2014 in verband met de betalingsachterstand, de
netwerktoegang voor Foize B.V. tijdelijk hebben afgesloten, waardoor Foize B.V. met
onvoorziene kosten werd geconfronteerd. Het bestuur zou in 2015 hebben geprobeerd de
kwestie met KPN B.V. op te lossen en de door KPN B.V. in rekening gebrachte kosten te
verlagen, zodat een faillissement kon worden voorkomen. Omdat een oplossing met KPN B.V.
niet mogelijk zou zijn, besloot het bestuur om de activiteiten van Foize B.V. in maart 2016 te
EHsLQGLJHQ9ROJHQVKHWEHVWXXU]RXGHQGHLQNRRSNRVWHQHQNRVWHQYRRUQHWZHUNWRHJDQJDDQ
KPN B.V. dermate hoog zijn, dat gelet op de bescheiden marktpositie van Foize B.V., geen
rendabele exploitatie mogelijk zou zijn. Aangezien jaarlijks verlies werd gerealiseerd, zou het
verwerven van een externe financiering ook niet mogelijk zijn geweest.
Er zal nader onderzoek worden verricht naar de achtergronden en oorzaken van het
faillissement.
Verslagperiode 2:
De curator heeft het bestuur vragen gesteld met betrekking tot diverse administratieve posities
DOVPHGHGHHYHQWXHHOJHQRPHQPDDWUHJHOHQWHUZDDUERUJLQJYDQGHFRQWLQXwWHLWYDQGH
onderneming.
Verslagperiode 3:
Het bestuur heeft aanvullende informatie verstrekt. De curator heeft het bestuur vervolgens
QDGHUHYUDJHQJHVWHOGEHWUHIIHQGHGHUHGHQHQZDDURPKHWEHVWXXUQDGHEHsLQGLJLQJYDQGH
activiteiten in maart 2016 de vennootschap in stand heeft gelaten en in hoeverre is getracht
een oplossing te bieden voor de crediteuren.
Verslagperiode 4:
De curator heeft een voorlopig standpunt ingenomen ter zake van de oorzaak van het
faillissement en het bestuur gevraagd naar een inhoudelijke reactie.
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Verslagperiode 5:
Het bestuur heeft niet inhoudelijk op de bevindingen gereageerd, maar voorgesteld de
mogelijke aanspraken van de curator minnelijk op te lossen. De curator heeft hierop
met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling tegen finale
kwijting met het bestuur gesloten, op grond waarvan het bestuur een bedrag van €
15.000,-- aan de boedel zal betalen. Het betreffende bedrag is nog niet bijgeschreven op
de faillissementsrekening.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
0

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
7

2.3

Datum ontslagaanzegging
N.v.t.
,QYHUEDQGPHWGHEHsLQGLJLQJYDQGHDFWLYLWHLWHQYDQ)RL]H%9LQPDDUW2016, zijn de
overgebleven werknemers volgens opgave van het bestuur uit dienst getreden en inmiddels
elders werkzaam.

2.4

Werkzaamheden

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
Foize B.V. heeft geen onroerende zaken in eigendom.

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
N.v.t.
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Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Volgens opgave van het bestuur zou Foize B.V. geen bedrijfsmiddelen in eigendom hebben. In
de beschikbare jaarrekening over het boekjaar 2015, is een bedrag van € 10.912,-- ter zake
YDQPDWHULsOHYDVWHDFWLYDJHERHNWRSGHEDODQVSHU31 december 2015.
De eventuele eigendom van bedrijfsmiddelen respectievelijk de afwikkeling hiervan zal nader
worden onderzocht.
Verslagperiode 2:
'HJHDGPLQLVWUHHUGHPDWHULsOHYDVWHDFWLYDKHEEHQYROJHQVKHWEHVWXXUPRJHOLMNEHWUHNNLQJ
op hardware. Deze hardware zou volgens het bestuur geen relevante waarde meer
vertegenwoordigen en om die reden zijn afgevoerd. De curator heeft het bestuur gevraagd
EHZLMVVWXNNHQWHYHUVWUHNNHQEHWUHIIHQGHGHJHDGPLQLVWUHHUGHPDWHULsOHYDVWHDFWLYD
respectievelijk de afwikkeling van de hardware.
Verslagperiode 3:
Volgens het bestuur zijn bewijsstukken, waaronder een inventarislijst, niet beschikbaar. Het
bestuur is verzocht een bewijsstuk te verstrekken, waaruit blijkt onder welke voorwaarden de
activa zijn afgevoerd.
Verslagperiode 4:
'HEHZLMVVWXNNHQWHU]DNHYDQGHDIZLNNHOLQJYDQGHPDWHULsOHYDVWHDFWLYD]LMQQLHWYHUVWUHNW
Zie hierna onder 7.1, 7.5 en 7.6.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
Niet bekend.

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
N.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft fiscale vorderingen ingediend ter zake van omzetbelasting en
motorrijtuigenbelasting tot een totaalbedrag van € 601,--. Vooralsnog maakt de fiscus, indien
mogelijk, tot een bedrag van € 533,-- aanspraak op een bodemvoorrecht.
Verslagperiode 3:
In verband met het ontbreken van bodemzaken, speelt het bodemvoorrecht geen rol.

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden

3.11

Voorraden / onderhanden werk: Beschrijving
Volgens opgave van het bestuur, heeft Foize B.V. geen voorraden in eigendom. Zie ook
KHWJHHQRQGHULVRSJHPHUNW%RYHQGLHQ]RXLQYHUEDQGPHWGHEHsLQGLJLQJYDQGH
activiteiten in maart 2016 geen sprake meer zijn van onderhanden werk.
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Voorraden / onderhanden werk: Verkoopopbrengst
N.v.t.

3.13

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

3.14

Voorraden / onderhanden werk: Werkzaamheden
N.v.t.

3.15

Andere activa: Beschrijving
Deelneming Ysplitter B.V.:
Uit de beschikbare jaarcijfers van Foize B.V. volgt, dat Foize B.V. een deelneming heeft in het
geplaatst aandelenkapitaal van de besloten vennootschap Ysplitter B.V. Deze deelneming is
gewaardeerd op een boekwaarde van € 1,-- per 31 december 2015.
Er zal nader onderzoek worden verricht naar de status en de mogelijkheden tot liquidatie van
de deelneming in Ysplitter B.V.
Verslagperiode 2:
Deelneming Ysplitter B.V.:
Volgens de in het Handelsregister geregistreerde jaarcijfers, is Ysplitter B.V. een lege
vennootschap zonder bekende baten en schulden. Ysplitter B.V. zou volgens het bestuur van
Foize B.V. een startup-project zijn, dat als gevolg van een faillissement van de compagnon
waarmee werd samengewerkt, nooit van de grond zou zijn gekomen. De vennootschap heeft
hierdoor geen bedrijfsactiviteiten verricht en aldus geen omzet gerealiseerd. Hierdoor
vertegenwoordigt de deelneming in Ysplitter B.V. geen relevante waarde voor de boedel.
Creditsaldo Post NL:
Ter zake van een opgebouwd creditsaldo heeft de Koninklijke Post NL B.V. een bedrag van €
200,-- overgemaakt op de faillissementsrekening.
Verslagperiode 3:
ABN Amro Bank N.V. heeft ter zake van een creditsaldo een bedrag ad € 7.118,97
overgemaakt op de faillissementsrekening.

3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
Niet bekend.

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
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Omvang debiteuren

Datum:
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Volgens de beschikbare kolommenbalans per 3 januari 2017, heeft Foize B.V. de volgende
vorderingen in rekening-courant:
- Foize Beheer B.V. € 721.597,19;
- Leva B.V.
€ 11.216,64.
Daarnaast zou Foize B.V. volgens de betreffende kolommenbalans vorderingen hebben op
debiteuren tot een totaalbedrag van € 52.828,--.
De curator zal nader onderzoek doen naar het actuele saldo van de betreffende vorderingen
en indien mogelijk de incasso ter hand nemen.
Verslagperiode 2:
Vorderingen in rekening-courant:
De besloten vennootschap Leva B.V. is volgens het Handelsregister per 23 oktober 2013
ontbonden en uitgeschreven wegens het ontbreken van bekende baten. Incasso van de
vordering op Leva B.V. is hierdoor niet meer mogelijk.
Uit de administratie van Foize B.V. volgt, dat per 31 december 2015 een voorziening tot een
bedrag van € 721.597,19 is geboekt met betrekking tot de vordering in rekening-courant op
Foize Beheer B.V. Het bestuur is gevraagd een nadere toelichting te geven met betrekking tot
de getroffen voorziening.
Handelsdebiteuren:
Tot op heden heeft het bestuur nog geen inzicht gegeven in de debiteurenpositie van €
52.828,-- per 3 januari 2017. De curator heeft het bestuur nogmaals gevraagd de
onderliggende debiteurenadministratie te verstrekken.
Verslagperiode 3:
Vorderingen in rekening-courant:
Volgens opgave van het bestuur is een voorziening getroffen, omdat Foize Beheer B.V. geen
activiteiten meer verricht en hierdoor de mogelijkheid van incasso van de vordering ontbreekt.
Handelsdebiteuren:
De debiteurenpositie van € 52.828,-- ziet volgens het bestuur op een vordering op een andere
vennootschap van de (middellijk) bestuurder, welke vordering zou zijn verrekend met de
schuld in rekening-courant van Foize B.V. aan deze andere vennootschap.
De curator heeft de betreffende factuur van Foize B.V. opgevraagd alsmede het bestuur
verzocht een nadere toelichting te geven betreffende de uitgevoerde werkzaamheden en de
rekening-courantschuld.
Verslagperiode 4:
Het bestuur heeft de factuur van Foize B.V. betreffende de vordering op een aanverwante
vennootschap van de bestuurder ad € 52.828,-- verstrekt. De factuur is gedateerd op 1
december 2016, terwijl de activiteiten van Foize B.V. volgens het bestuur in maart 2016 zijn
EHsLQGLJG'HFXUDWRUKHHIWGHIDFWXXUDOVPHGHKHWEHURHSRSYHUUHNHQLQJYRRUVKDQGVEHWZLVW
en het bestuur gevraagd om een reactie. Zie hierna onder 7.1 en 7.5.
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Opbrengst
Nog niet bekend.

4.3

Boedelbijdrage
N.v.t.

4.4

Werkzaamheden

5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)
Foize B.V. heeft geen bancaire financiering afgesloten of anderszins een externe financiering
verkregen.
De bestuurder van Foize B.V., de besloten vennootschap Algemeen Beheer Alkmaar B.V.,
heeft een lening verstrekt aan Foize B.V. tot een totaalbedrag van € 984.000,--. Blijkens de
kolommenbalans per 3 januari 2017, is deze lening niet afgelost.
Verslagperiode 2:
De curator verricht onderzoek naar de grondslag van de betreffende geldlening respectievelijk
naar de vraag of hiervoor zekerheden zijn bedongen.
Verslagperiode 3:
Het onderzoek is nog gaande.
Verslagperiode 4:
Het bestuur het de geldleningsovereenkomst ter beschikking gesteld. Hieruit volgt dat geen
zekerheden zijn bedongen. De lening is niet ter verificatie in het faillissement ingediend.
Op basis van de beschikbare administratie heeft de curator zich op het voorlopige standpunt
gesteld dat de lening niet werkelijk ten goede is gekomen aan de onderneming van Foize B.V.
Zie hierna onder 7.1 en 7.5.

5.2

Leasecontracten
Volgens opgave van het bestuur zijn op naam van Foize B.V. geen leaseovereenkomsten
afgesloten.

5.3

Beschrijving zekerheden
Niet bekend.
Verslagperiode 4:
Niet van toepassing.
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Separatistenpositie
N.v.t.

5.5

Boedelbijdragen
N.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Niet bekend.

5.7

Retentierechten
Niet bekend.

5.8

Reclamerechten
Niet bekend.

5.9

Werkzaamheden

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
N.v.t.

6.2

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

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
N.v.t.

6.4

Doorstart: Beschrijving
N.v.t.

6.5

Doorstart: Verantwoording
N.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
N.v.t.
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Doorstart: Boedelbijdrage
N.v.t.

6.8

Doorstart: Werkzaamheden
N.v.t.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Door het bestuur zijn de jaarcijfers over het boekjaar 2014 en 2015 alsmede de
kolommenbalans per 3 januari 2017 aan de curator ter beschikking gesteld.
Er zal nog nader onderzoek worden verricht naar de administratie en de vraag in hoeverre de
boekhoudplicht is nageleefd.
Verslagperiode 2:
Het bestuur heeft de onderliggende grootboekrekeningen met de mutaties vanaf 2013 aan de
curator ter beschikking gesteld. De curator heeft het bestuur vragen gesteld met betrekking tot
diverse administratitieve posities.
Verslagperiode 3:
Het bestuur heeft aanvullende informatie verstrekt. De curator heeft vervolgens nadere vragen
gesteld aan het bestuur.
Verslagperiode 4:
In verband met diverse onduidelijkheden in de administratie, heeft de curator zich op het
voorlopige standpunt gesteld dat de boekhoudplicht niet is nageleefd. Het bestuur is gevraagd
naar een inhoudelijke reactie.
Verslagperiode 5:
Zie hierna 7.5.

7.2

Depot jaarrekeningen
Deponering van de jaarrekening over het boekjaar 2014 heeft plaatsgevonden op 25 augustus
2015, en heeft derhalve tijdig plaatsgevonden in de zin van artikel 2:394 BW. De jaarrekening
over het boekjaar 2015 is gedeponeerd op 22 december 2016, zodat deponering tijdig in de
zin van de wet heeft plaatsgevonden.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
Op grond van artikel 2:396 lid 1 BW is Foize B.V. vrijgesteld van de verplichting tot controle
van de jaarrekening door een accountant.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
In onderzoek.
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Verslagperiode 2
De curator heeft het bestuur gevraagd om nadere bewijsstukken betreffende de volstorting van
het aandelenkapitaal.
Verslagperiode 3:
De curator heeft van het bestuur de oprichtingsakte ontvangen. Aan de verplichting tot
volstorting lijkt te zijn voldaan.
7.5

Onbehoorlijk bestuur
In onderzoek.
Verslagperiode 2:
De curator heeft het bestuur vragen gesteld met betrekking tot diverse administratieve posities
DOVPHGHGHHYHQWXHHOJHQRPHQPDDWUHJHOHQWHUZDDUERUJLQJYDQGHFRQWLQXwWHLWYDQGH
onderneming.
Verslagperiode 3:
Het bestuur heeft aanvullende informatie verstrekt. De curator heeft het bestuur vervolgens
QDGHUHYUDJHQJHVWHOGEHWUHIIHQGHGHUHGHQHQZDDURPKHWEHVWXXUQDGHEHsLQGLJLQJYDQGH
activiteiten in maart 2016 de vennootschap in stand heeft gelaten en in hoeverre is getracht
een oplossing te bieden voor de crediteuren.
Verslagperiode 4:
De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat de boekhoudplicht niet is
nageleefd en dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Het bestuur is gevraagd naar een
inhoudelijke reactie.
Verslagperiode 5:
Het bestuur heeft niet inhoudelijk op de bevindingen gereageerd, maar voorgesteld de
mogelijke aanspraken van de curator minnelijk op te lossen. De curator heeft hierop
met toestemming van de rechter-commissaris een minnelijke regeling tegen finale
kwijting met het bestuur gesloten, op grond waarvan het bestuur een bedrag van €
15.000,-- aan de boedel zal betalen. Het betreffende bedrag is nog niet bijgeschreven op
de faillissementsrekening.

7.6

Paulianeus handelen
In onderzoek.
Verslagperiode 2
Het onderzoek is nog gaande.
Verslagperiode 3:
Het onderzoek is nog gaande.
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Verslagperiode 4:
De curator heeft zich op het voorlopige standpunt gesteld dat ter zake van de afwikkeling van
GHPDWHULsOHYDVWHDFWLYD RRN VSUDNHLVYDQSDXOLDQHXVKDQGHOHQ+HWEHVWXXULVJHYUDDJG
naar een inhoudelijke reactie.
Verslagperiode 5:
Zie hiervoor 7.5.
7.7

Werkzaamheden

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
Er zijn tot op heden geen boedelvorderingen ingediend.
Verslagperiode 2
Ongewijzigd.
Verslagperiode 3:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 4:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 5:
Ongewijzigd.

8.2

Pref. vord. van de fiscus
De fiscus heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend tot een totaalbedrag van
€ 601,--.
Verslagperiode 2
De fiscus heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ter zake van omzetbelasting,
loonheffing en motorrijtuigenbelasting tot een totaalbedrag van € 5.993,--.
Verslagperiode 3:
De fiscus heeft tot op heden preferente vorderingen ingediend ter zake van omzetbelasting,
loonheffing en motorrijtuigenbelasting tot een totaalbedrag van € 10.882,-Verslagperiode 4:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 5:
Ongewijzigd.
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Pref. vord. van het UWV
Er zijn geen preferente vorderingen van het UWV ingediend.
Verslagperiode 2
Ongewijzigd.
Verslagperiode 3:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 4:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 5:
Ongewijzigd.

8.4

Andere pref. crediteuren
De aanvrager van het faillissement heeft een preferente vordering ingediend ter zake van de
kosten van de faillissementsaanvraag tot een bedrag van € 1.559,--.
Verslagperiode 2
Ongewijzigd.
Verslagperiode 3:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 4:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 5:
Ongewijzigd.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
7RWRSKHGHQKHHIWppQFUHGLWHXUHHQFRQFXUUHQWHYRUGHULQJWHUYHULILFDWLHLQJHGLHQG
Verslagperiode 2
Twee crediteuren hebben een concurrente vordering ter verificatie ingediend.
Verslagperiode 3:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 4:
Ongewijzigd.
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Verslagperiode 5:
Ongewijzigd.
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 33.407,48
Verslagperiode 2
€ 34.045,63
Verslagperiode 3:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 4:
Ongewijzigd.
Verslagperiode 5:
Ongewijzigd.

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend.
Verslagperiode 2
Nog niet bekend.
Verslagperiode 3:
Nog niet bekend.
Verslagperiode 4:
Nog niet bekend.
Verslagperiode 5:
Nog niet bekend.

8.8

Werkzaamheden

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
N.v.t.

9.2

Aard procedures
N.v.t.
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Stand procedures
N.v.t.

9.4

Werkzaamheden

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.
Verslagperiode 2
Nog niet bekend.
Verslagperiode 3:
Nog niet bekend.
Verslagperiode 4:
Nog niet bekend.
Verslagperiode 5:
Nog niet bekend.

10.2

Plan van aanpak
De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:
- Onderzoek achtergronden en oorzaken van het faillissement;
- Onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
- Onderzoek afwikkeling roerende zaken;
- Afwikkeling deelneming Ysplitter B.V.;
- Mogelijkheden incasso debiteuren en rekening-courantvorderingen;
- Onderzoek volstorting aandelenkapitaal;
- Onderzoek eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
Verslagperiode 2
De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:
- onderzoek achtergronden en oorzaken van het faillissement;
- onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
- onderzoek afwikkeling roerende zaken;
- onderzoek geldlening Algemeen Beheer Alkmaar B.V.;
- mogelijkheden incasso debiteuren en rekening-courantvorderingen;
- onderzoek volstorting aandelenkapitaal;
- onderzoek eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
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Verslagperiode 3:
De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:
- onderzoek achtergronden en oorzaken van het faillissement;
- onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
- onderzoek afwikkeling roerende zaken;
- onderzoek geldlening Algemeen Beheer Alkmaar B.V.;
- onderzoek incasso debiteurenvorderingen ad € 52.828,-- en beroep op verrekening;
- onderzoek eventueel onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.
Verslagperiode 4:
De volgende werkzaamheden dienen nog te worden verricht:
- onderzoek oorzaken van het faillissement;
- onderzoek administratie en naleving boekhoudplicht;
- onderzoek en afwikkeling aanspraken onbehoorlijk bestuur en paulianeus handelen.

Verslagperiode 5:
- afwikkeling betalingsregeling bestuur.
10.3

Indiening volgend verslag
3 mei 2017
3 augustus 2017
Verslagperiode 3:
7 november 2017
Verslagperiode 4:
14 februari 2018
Verslagperiode 5:
14 mei 2018

10.4

Werkzaamheden
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