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

6

Datum:

06-12-2017

Insolventienummer:

F.16/16/13

Toezichtzaaknummer:

NL:TZ:0000002253:F001

Datum uitspraak:

12-01-2016

Curator:

mr. R.H. Smink

R-C:

mr. D.M. Staal

Algemeen
Gegevens onderneming
Gegevens onderneming:Angarde Informatica B.V.
Burgemeester Verderlaan 15e, 3544 AD Utrecht
KvK : 30169336
Faillissementsnummer:C/16/16/13 F
Datum van uitspraak faillissement: 12 januari 2016
Rechter-commissaris: mr. D.M. Staal
Curator: mr. R.H. Smink
Activiteiten onderneming
ontwikkelen, produceren, en uitgeven van software,het ontwerpen, ontwikkelen,
implementeren en beheren van hoogwaardige gestandaardiseerde en maatwerk oplossingen
en ICT-omgevingen op project-, consultancy- en outsourcingbasis, en het ter beschikking
stellen van arbeidskrachten.
Omzetgegevens
2013
2014
2015
2016

€ 2.889.006
€ 2.832.896
€ 2.243.789
€
5.250 (t/m

faillissementsdatum)

Personeel gemiddeld aantal
20
Saldo einde verslagperiode
€ 25.791,04
19-5-2016

€ 51.532,91

€ 26.067
€ 21.506,26

Pagina 1 van 20

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

6

Datum:

06-12-2017

€ 39.033,73
€ 23.546,32
€ 23.536,72
€ 22.924,96
Verslagperiode
12 januari 2016 tot en met 16 februari 2016
17 februari 2016 tot en met 19 mei 2016
20 mei 2016 tot en met 17 augustus 2016
18 augustus 2016 tot en met 28 november 2016
29 november 2016 tot en met 27 februari 2017
28 februari 2017 tot en met 30 mei 2017
31 mei 2017 tot en met 29 augustus 2017
30 augustus 2017 tot en met 6 december 2017
Bestede uren in verslagperiode
55,5
19-5-2016

23,4

9,9
7,9
10,7
9
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2,7
8,8
Bestede uren totaal
55,5
19-5-2016

78,9

88,8
96,7
107,4
116,4
119,1
127,9
Toelichting
Dit is het laatste verslag ex art. 73a Fw. in verband met het voornemen om het
faillissement voor te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

1

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie
enig aandeelhouder: de besloten vennootschap Angarde Groep b.v., gevestigd en
kantoorhoudende te Utrecht aan de Burgemeester Verderlaan 15 e (3544 AD); bestuurders
zijn de heer Petrus Wilhelmus van Vliet, geboren te Utrecht op 18 juni 1960 en mevrouw
Nadine van de Geer, geboren te Utrecht op 27 februari 1974.

1.2

Winst en verlies
2013
2014
2015
2016

winst
verlies
verlies
verlies

€ 10.516
€ 63.965
€ 311.569
€ 17.998 (t/m faillissementsdatum)
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Balanstotaal
2013
2014
2015
2016

1.4

6

€
€
€
€

776.557
646.085

Lopende procedures
Er is een procedure aanhangig bij de bestuursrechter tegen het UWV vanwege een sanctie uit
KRRIGHYDQWHNRUWVFKLHWHQGHUHwQWHJUDWLHYDQHHQODQJGXULJDUEHLGVRQJHVFKLNWHZHUNQHPHU
De curator heeft het dossier nog niet tot zijn beschikking en de stand van de procedure is
onbekend.
Met machtiging van de rechter commissaris wordt deze procedure voortgezet bij de
bestuursrechter waarvoor dezelfde advocaat is ingeschakeld. De mondelinge behandeling
wordt verwacht omstreeks 30 augustus 2016.
De mondelingen behandeling van de procedure is bepaald op 30 augustus 2016

1.5

Verzekeringen
Er zijn de volgende verzekeringen genoteerd: inventaris, collectieve ongevallen,
bedrijfsaansprakelijkheid, WEGAM, pensioenverzekeringen semi collectief,
]LHNWHYHU]XLPYHU]HNHULQJ$1:FROOHFWLHI:*$'H]HYHU]HNHULQJHQ]LMQDOOHQEHsLQGLJGSHU
datum faillissement dan wel ten tijde van het sluiten van de activa overeenkomst op 21 januari
2016 aangezien de kosten van deze verzekeringen uit hoofde van deze overeenkomst met
ingang van deze datum ten laste van de koper komen.

1.6

Huur
Er is een huurovereenkomst met betrekking tot het kantoorpand aan de Burgemeester
Verderlaan nummer 15 E te Utrecht. Deze overeenkomst is met machtiging van de rechter
commissaris opgezegd ex art. 39 Fw. De verhuurder heeft een concurrente vordering
ingediend tot een bedrag van € 1.643,85 tot de datum van het faillissement en een
boedelvordering tot een bedrag van € 14.592,68 over de periode 13 januari 2016 tot en met 12
april 2016. Ten behoeve van de verhuurder is een bankgarantie gesteld van €13.000 waarop
inmiddels aanspraak is gemaakt en welke is uitgekeerd. De resterende boedelvordering
bedraagt aldus € 3.236,53.
Door de doorstarter is met de verhuurder een nieuwe huurovereenkomst gesloten met ingang
van 1 april 2016 en de huurvordering loopt derhalve tot en met 31 maart 2016.
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Oorzaak faillissement
In het rekest d.d. 8 januari 2016 waarin de rechtbank wordt verzocht het eigen faillissement uit
te spreken is het volgende als grond voor de aanvrage aangevoerd: Verzoekster is met name
DFWLHIDOVGHWDFKHULQJVEXUHDXLQGH,7EUDQFKH=LMLVLQJURWHILQDQFLsOHSUREOHPHQJHNRPHQ
en er is een verlieslatende exploitatie ontstaan. De mogelijkheden van een reorganisatie of
overname buiten faillissement zijn onderzocht maar dat is niet haalbaar gebleken. Er zijn
tengevolge hiervan thans diverse opeisbare schulden, onder meer aan de belastingdienst en
haar financier (curator: Angarde Groep b.v.). Verzoekster is niet in staat deze schulden te
voldoen. De huidige schuldenlast bedraagt inclusief de vordering van de aandeelhouder €
283.592. Hierdoor verkeert verzoekster in de toestand dat zij heeft opgehouden te betalen. Er
]LMQRQYROGRHQGHILQDQFLsOHPLGGHOHQRPGHVFKXOGHQODVWWHYROGRHQHQHULVRQYROGRHQGH
XLW]LFKWRPRSNRUWHWHUPLMQPHHUILQDQFLsOHPLGGHOHQWHYHUNULMJHQZDDUPHHGHVFKXOGHQ
zouden kunnen worden voldaan. Bij het verzoekschrift zijn de notulen van een besluit van de
algemene vergadering van aandeelhouders van de gefailleerde gevoegd waarin een
soortgelijke omschrijving van de gronden voor de aanvragen staat opgenomen. Deze
vergadering is gehouden op 8 januari 2016.
De curator zal nog nader onderzoek doen naar de oorzaak van het faillissement en indien dat
onderzoek daartoe aanleiding geeft, de bestuurders daarover nader horen.
De curator wacht de uitslag van een onderzoek af door het UWV naar de oorzaak van het
faillissement en de doorstart.
De uitslag van het onderzoek door het UWV is nog niet bekend.
Het UWV heeft de uitslag van het onderzoek niet meegedeeld. Inmiddels heeft de curator met
toestemming van de rechter-commissaris opdracht gegeven voor een info scan met name ook
naar de boekhouding en administratie in 2015 en begin 2016.Dit onderzoek leidt mogelijk nog
tot andere aanwijzingen aangaande de oorzaken van het faillissement. De uitslag van het
onderzoek wordt in de tweede helft van maart 2017 verwacht.

2

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van faillissement
20

2.2

Aantal in jaar voor faillissement
20

2.3

Datum ontslagaanzegging
13 januari 2016

2.4

Werkzaamheden
afwachten vordering UWV. Van de werknemers zijn 12 werknemers per 21 januari 2016 in
dienst getreden bij de koper van het actief.
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afwachten vordering UWV
De vordering van het UWV is ingediend. Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten.

3

Activa

3.1

Onroerende zaken: Beschrijving
n.v.t.

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.

3.6

Bedrijfsmiddelen: Beschrijving
Deze bestaat uit de inventaris zich bevindend op het adres Burgemeester Verderlaan nummer
15E te Utrecht. De inventaris is getaxeerd door het NTAB welke onderneming op 18 januari
2016 een taxatierapport heeft uitgebracht. De inventaris is in zijn geheel verkocht ter
gelegenheid van de activa overeenkomst d.d 21 januari 2016.

3.7

Bedrijfsmiddelen: Verkoopopbrengst
€ 12.500

3.8

Bedrijfsmiddelen: Boedelbijdrage
n.v.t.

3.9

Bedrijfsmiddelen: Bodemvoorrecht fiscus
van toepassing

3.10

Bedrijfsmiddelen: Werkzaamheden
Het totale bedrag van de activa overeenkomst bedraagt 52.500 waarvan 50% is voldaan en de
andere 50% zal worden betaald uiterlijk 21 februari 2016.
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De tweede helft van de activa transactie is inmiddels voldaan.
geen
3.11

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

3.12

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
Dit betreft evt. intellectuele eigendomsrechten, en goodwill, inclusief klanten- en
relatiebestanden, offerteportefeuille, orderportefeuille, waaronder onderhanden werk
waaronder de volledige te factureren werkzaamheden vanaf 1 januari 2016 tot 21 januari
2016, contracten, know how, domeinnaam angarde.nl, telefoon- en faxnummers, voorzover
overdraagbaar. Voorts is er nog rente op de faillissementsrekening ad € 3,87.
Er is een saldo op de Rabobank ontvangen ad € 1.742,18. De rente op de
faillissementsrekening bedraagt thans totaal €55,03.
Het saldo op de G rekening is door de belastingdienst overgemaakt en dat bedraagt
5.851,42. De rente op de faillissementsrekening bedraagt thans totaal € 101,83.

€

De enige wijziging welke in de verslagperiode heeft plaatsgevonden betreft de rente op de
faillissementsrekening welke thans € 117,92 bedraagt.
De rente op de faillissementsrekening is in de verslagperiode met een bedrag van € 11,71
toegenomen tot € 129,63.
De rente op de faillissementsrekening is in de verslagperiode met een bedrag van € 8,68
toegenomen tot € 138,31. Er is per heden aan boedel BTW terug te vragen een bedrag van
€ 9.424,85.
De rente op de faillissementsrekening is in de verslagperiode met een bedrag van € 4,45
toegenomen tot €142,76. Er is per heden aan boedel BTW terug te vorderen een bedrag van
€ 9.424,85.
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De rente is in de verslagperiode toegenomen tot een bedrag van € 146,65. Het totale
actief is uitgekomen op € 77.756,01. Het bedrag aan terug te vorderen boedel BTW
bedraagt tot en met heden € 9.513,70.
3.16

Andere activa: Verkoopopbrengst
€ 40.000
zie hierboven. Het totale thans gerealiseerde actief bedraagt thans € 54.297,21.
Het thans gerealiseerde actief bedraagt € 60.195,43.
Het thans gerealiseerde actief bedraagt €60.211,52. Aan boedel BTW is thans terug te vragen
een bedrag van € 6.717,45.
Het thans gerealiseerde actief bedraagt € 77.738,99. Het bedrag aan terug te vragen boedel
BTW is gelijk gebleven.
Het thans gerealiseerde actief bedraagt € 77.747,67. Voor het bedrag aan terug te vragen
boedel BTW en de wijziging in de rente op de faillissementsrekening wordt verwezen naar
"Andere activa: beschrijving".
Het thans gerealiseerde actief bedraagt € 77.752,12. Voor het bedrag aan terug te vorderen
BTW en de wijziging in de rente op de faillissementsrekening wordt verwezen naar "Andere
activa: beschrijving".
zie andere activa: "beschrijving".

3.17

Andere activa: Werkzaamheden
Van het totale bedrag van de activa overeenkomst ad € 52.500 is de helft ad € 26.250
voldaan. De andere helft dient uiterlijk 21 februari 2016 te worden voldaan. De besloten
vennootschap Angarde Groep B.V. is samen met de koper van het actief hoofdelijk
aansprakelijk voor betaling van dit tweede deel van de koopsom.
Er moet nog een bedrag van de G rekening van de belastingdienst worden ontvangen van
€5.851. Daarnaast kan nog actief voortvloeien uit de lopende procedure tegen het UWV.
Voorts zijn er nog debiteurenbetalingen te verwachten nu de vordering van de pandhouder van
de debiteuren is voldaan.
Er kan nog actief voortvloeien uit de procedure tegen het UWV en er moet nog afgerekend
worden door de pandhouder terzake van de debiteurenincasso. De belastingdienst heeft een
onderzoek gedaan naar evt. verhaal op grond van de WKA. Enkele debiteuren dienen nog te
betalen maar wachten daarmee totdat zij van de belastingdienst een vrijwaring op grond van
de WKA hebben ontvangen. De uitslag van het onderzoek door de belastingdienst is nog niet
bekend.
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Uit de procedure tegen het UWV is geen actief voortgevloeid omdat het beroep ongegrond is
verklaard. Er moet nog afgerekend worden met de pandhouder vanwege de debiteurenincasso
en er wordt nog een uitspraak van de belastingdienst verwacht op het verzoek om een
vrijwaring op grond van de WKA op grond waarvan debiteuren hun betalingen hebben
opgeschort.
Er moet nog een definitieve afrekening plaatsvinden met de pandhouder naar aanleiding van
de debiteurenincasso. De belastingdienst heeft al een uitspraak gedaan op het verzoek om
een vrijwaring in het kader van de WKA. Tevens dient t.z.t. aangifte omzetbelasting door de
boedel te worden gedaan.
Er is inmiddels aan de pandhouder om een nadere toelichting verzocht bij de in rekening
gebrachte kosten met betrekking tot de debiteurenincasso. Ook heeft er een info scan
plaatsgevonden naar aanleiding waarvan een uitgebreide vragenlijst is verzonden aan de
gewezen bestuurders. De verwachting is dat begin juni 2017 een reactie van die zijde volgt.
Er is door de bestuurders en de pandhouder een reactie gegeven op de door de curator
gestelde vragen naar onder andere de kosten van debiteurenincasso en naar aanleiding van
de info scan. De curator is voornemens deze antwoorden - voor zover het de info scan betreft nader met de deskundige te bespreken.
Er zijn na informatie van de deskundige nadere vragen gesteld aan de bestuurders
welke adequaat zijn beantwoord. De curator is voornemens gezien het saldo op de
faillissementsrekening en de omvang van de boedelvorderingen het faillissement voor
te dragen voor opheffing ex art. 16 Fw.

4

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren
€ 196.000

4.2

Opbrengst
De omvang per faillissementsdatum van de debiteuren bedraagt € 196.000. Deze zijn stil
verpand aan de Angarde Groep b.v. voor de vordering van deze vennootschap op de
gefailleerde tot een bedrag van ca €154.000. De boedel heeft derhalve belang bij een
zorgvuldige inning van de debiteurenportefeuille per datum faillissement door laatstgenoemde
vennootschap en zal deze inning blijven monitoren.De huidige stand van debiteureninning is
niet bekend.
Er is inmiddels een bedrag van ca €160.000 door de pandhouder ontvangen. Deze stelt nog
een vordering te hebben uit hoofde van rente waarvan de omvang nog niet duidelijk is. Het
meerdere dat ontvangen wordt boven de vordering van de pandhouder op de debiteuren komt
toe aan de boedel.
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Er moet nog door de pandhouder worden afgerekend wat betreft de incasso van debiteuren.
Over het exacte bedrag van de pandhouder dat onder het pandrecht valt kan de curator nog
geen uitspraak doen. Hierover is nadere informatie aan de pandhouder gevraagd onder meer
aangaande door de pandhouder in rekening gebrachte kosten die samenhangen met de
debiteurenincasso.
De curator is nog in afwachting van informatie van de pandhouder met betrekking tot de
debiteurenincasso en daarvoor in rekening gebrachte kosten.
In de verslagperiode is een bedrag aan resterende debiteuren ontvangen van € 17.515,76. Er
zijn geen debiteuren meer te incasseren.
4.3

Boedelbijdrage
n.v.t.

4.4

Werkzaamheden
Het monitoren van de debiteurenincasso.
Wachten op de definitieve afrekening van de pandhouder. Een tweetal debiteuren betaalt niet
omdat gewacht wordt op een vrijwaring van de zijde van de belastingdienst in het kader van de
WKA. De curator heeft deze vrijwaring inmiddels aan de belastingdienst verzocht.
Het wachten is nog op de uitslag van het onderzoek door de belastingdienst naar de omvang
van de vordering op grond van de WKA.
Afwachten op uitspraak belastingdienst ivm de WKA en afwikkeling debiteurenincasso na
verkregen informatie van de pandhouder met betrekking tot de omvang van betalingen door
debiteuren en voor de debiteurenincasso in rekening gebrachte kosten.
De debiteurenincasso dient nog definitief met de pandhouder te worden afgerekend met name
waar het betreft de in rekening gebrachte kosten voor het uitwinnen van de verpande
debiteuren.
Er is aan de pandhouder een nadere toelichting gevraagd op de in rekening gebrachte kosten
voor het uitwinnen van de verpande debiteuren. De eerste helft van juni 2017 wordt hierop een
reactie verwacht.
De pandhouder heeft een nadere toelichting gegeven op de in rekening gebrachte kosten. De
curator beraadt zich nog naar aanleiding hiervan.
De curator heeft besloten verder geen maatregelen meer te nemen naar aanleiding van
de door de pandhouder gegeven toelichting en er zijn derhalve geen werkzaamheden
meer te verrichten.
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5

Bank / Zekerheden

5.1

Vordering van bank(en)

Datum:

06-12-2017

nihil
5.2

Leasecontracten
Er werden een aantal auto's geleased. Voorzover de desbetreffende werknemers niet in
dienst zijn getreden bij de koper van het actief zijn deze teruggegeven aan de
leasemaatschappij. De leasecontracten zijn overgenomen door de koper van het actief per 21
januari 2016 voorzover de auto's door overgenomen werknemers werden gebruikt.

5.3

Beschrijving zekerheden
De Angarde Groep b.v. heeft een stil pandrecht op inventaris, voorraden en debiteuren voor
haar vorderingen op de gefailleerde.

5.4

Separatistenpositie
De Angarde Groep b.v. houdt zich zelf bezig met inning van de debiteurenportefeuille. Wat
betreft de inventaris ca. gaat het om bodemzaken waarvan de opbrengst via de boedel loopt
terwijl het niet de verwachting is dat de preferente vordering van de fiscus uit het vrije
boedelactief zal kunnen worden voldaan
Voorzover de curator bekend is de vordering van de Angarde Groep b.v. inmiddels voldaan
door incasso van debiteuren. De curator wacht nog op rekening en verantwoording en betaling
van resterende debiteuren aan de boedel.

5.5

Boedelbijdragen
n.v.t.

5.6

Eigendomsvoorbehoud
n.v.t.

5.7

Retentierechten
n.v.t.

5.8

Reclamerechten
n.v.t.

5.9

Werkzaamheden
Het monitoren van de debiteureninning door Angarde Groep b.v.aangezien de omvang van de
debiteurenportefeuille de vordering van deze vennootschap met een bedrag van ca € 40.000
overstijgt. Dit meerdere valt aan de boedel toe.
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Monitoren debiteureninning, wachten op vrijwaring belastingdienst in het kader van de WKA en
wachten op rekening en verantwoording debiteureninning door de stille pandhouder.
geen wijziging ten opzichte van vorige verslag.
geen wijzigingen
geen wijzigingen

6

Doorstart / voortzetten onderneming

6.1

Voortzetten: Exploitatie / zekerheden
n.v.t.

6.2

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

6.3

Voortzetten: Werkzaamheden
geen

6.4

Doorstart: Beschrijving
Bij activa overeenkomst d.d. 21 januari 2016 is de inventaris en het immateriele actief
verkocht aan Angarde Professionals in ICT B.V. Deze nieuw opgerichte vennootschap heeft
per genoemde datum 12 personeelsleden met bijbehorende leaseovereenkomsten
overgenomen.

6.5

Doorstart: Verantwoording
n.v.t.

6.6

Doorstart: Opbrengst
€52.500 te voldoen in twee gelijke termijnen van € 26.250.
beide termijnen zijn voldaan.

6.7

Doorstart: Boedelbijdrage
n.v.t.

Pagina 12 van
20

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Nummer:
6.8

6

Datum:

06-12-2017

Doorstart: Werkzaamheden
De koper dient het kantoorpand aan de Burgemeester Verderlaan 15 e te Utrecht uiterlijk 1
april 2016 te hebben ontruimd. Voorts moet de betaling van het restant van de koopsom
worden gemonitord door de curator.
De koopsom is volledig voldaan en per 1 april 2016 is met de verhuurder van het kantoorpand
door de doorstarter een nieuwe huurovereenkomst gesloten. Er zijn derhalve geen
werkzaamheden meer te verrichten.

7

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht
Hier is aan voldaan

7.2

Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen zijn tijdig gedeponeerd.

7.3

Goedk. Verkl. Accountant
n.v.t.

7.4

Stortingsverpl. Aandelen
Dit is verjaard.

7.5

Onbehoorlijk bestuur
Dit wordt nader onderzocht.
Dit wordt nader onderzocht na afwikkeling van de debiteureninning met de stil pandhouder.
Geen wijziging ten opzichte van vorige verslag.

7.6

Paulianeus handelen
Dit wordt nader onderzocht.
Dit wordt nog nader onderzocht.
Geen wijziging ten opzichte van vorige verslag.

7.7

Werkzaamheden
zie 7.5 en 7.6
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zie 7.5 en 7.6
Met toestemming van de rechter commissaris is inmiddels opdracht gegeven voor een info
scan waarbij met name de boekjaren 2015 en 2016 worden onderzocht. De uitslag hiervan
wordt de tweede helft van maart 2017 verwacht.
Naar aanleiding van de info scan zijn er een groot aantal vragen gesteld aan de gewezen
bestuurders over de laatste twee boekjaren. Zij hebben aangegeven dat hierop de eerste helft
van juni 2017 een reactie zal volgen.
De bestuurders hebben de door de curator gestelde vragen beantwoord en de curator is
voornemens deze antwoorden aan de deskundige te overleggen voor nader commentaar.
De curator heeft de antwoorden van de bestuurders aan de deskundige voorgelegd en
naar aanleiding van diens reactie zijn nadere vragen gesteld aan de bestuurders welke
adequaat zijn beantwoord. Er zijn geen werkzaamheden meer te verrichten en het
faillissement zal worden voorgedragen ter opheffing ex art. 16 Fw.

8

Crediteuren

8.1

Boedelvorderingen
salaris curator: p.m.; huur na faillissementsdatum: € 3.236; veiligstellen ICT, emails e.d. door
specialist: € 462,83 inclusief BTW; kosten taxatie NTAB: p.m.; advisering ICT/digitale
boekhouding/waardering: p.m.; UWV vanwege overgenomen loonbetalingen: p.m.
salaris curator: p.m.; huur na faillissementsdatum € 3.236. veiligstellen ict en boekhouding
door specialist en analyse boekhouding € 1.016,45 inclusief BTW; kosten advocaat procedure
tegen UWV € 801,63; kosten taxatie NTAB € 946,22 inclusief BTW
kosten advocaat in verband met procedure tegen UWV: € 2.180,42 inclusief BTW. UWV
boedel: € 120.446,99.
salaris curator: € 29.985,34 incl. BTW; veiligstelling ICT/boekhouding: € 1.016,45; kosten
advocaat en deskundige in procedure tegen UWV: € 6.757,25 incl. BTW;kosten taxatie door
NTAB: € 946,22 incl. BTW; huur na faillissementsdatum: € 3.236,53 incl. BTW; UWV
overgenomen loonbetalingen na faillissementsdatum: € 130.433,29
geen wijzigingen
Aan salaris curator is totaal betaald € 41.695,40 inclusief BTW. Ter zake van de info scan is
een bedrag betaald van € 3.786,03 inclusief BTW.
De kosten zijn toegenomen met een bedrag ad € 14.05 vanwege uittreksels.
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De kosten zijn toegenomen met een bedrag van € 615,65 vanwege nadere advisering
door de deskundige.
8.2

Pref. vord. van de fiscus
Deze vordering is nog niet ingediend
€ 357.670
geen wijziging
geen wijziging
geen wijziging

8.3

Pref. vord. van het UWV
Deze vordering is nog niet ingediend.
nog niet ingediend.
€ 74.148,95
geen wijziging
geen wijziging

8.4

Andere pref. crediteuren
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

8.5

Aantal concurrente crediteuren
6
11
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12
14
geen wijziging
8.6

Bedrag concurrente crediteuren
€ 45.722,73
€ 106.373,99
€ 106.521,93
€ 96.958,38 (na correctie vordering AEGON)
geen wijziging

8.7

Verwachte wijze van afwikkeling
nog niet bekend
nog niet bekend
opheffing ex art. 16 Fw.
opheffing ex art. 16 Fw.
geen wijziging
geen wijziging
Het faillissement zal gezien de omvang van het resterende actief en van de
boedelvordering van het UWV worden voorgedragen ter opheffing ex artikel 16 Fw.

8.8

Werkzaamheden
inventarisatie crediteuren
inventarisatie crediteuren
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inventarisatie crediteuren
inventarisatie crediteuren
inventarisatie crediteuren
inventarisatie crediteuren
inventarisatie crediteuren
geen

9

Procedures

9.1

Naam wederpartij(en)
UWV

9.2

Aard procedures
Het gaat om een beroep tegen een boete vanwege tekortkomingen bij de integratie van een
langdurig arbeidsongeschikte werknemer.

9.3

Stand procedures
onbekend
De mondelinge behandeling met de arbo arts staat gepland op 30 augustus 2016.
mondelinge behandeling: 30 augustus 2016
uitspraak: het beroep tegen de beslissing van het UWV is ongegrond verklaard. De curator
heeft de uitspraak op 25 november 2016 ontvangen en moet deze nog bestuderen.

9.4

Werkzaamheden
Wanneer het dossier is ontvangen zal dit worden bestudeerd om een beslissing te kunnen
nemen of voortzetting in het belang van de boedel is.
monitoren procedure
monitoren procedure
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Bestuderen uitspraak en beslissing over beroep
Er is besloten niet in hoger beroep te gaan tegen de beslissing van de rechtbank en er zijn dan
ook geen werkzaamheden meer te verrichten.
geen

10

Overig

10.1

Termijn afwikkeling faillissement
6 maanden
6 maanden
3 tot 6 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden
3 maanden
binnen 3 maanden

10.2

Plan van aanpak
Het monitoren van de inning van de verpande debiteuren en van de betaling van het tweede
deel van de koopsom voor het actief. Het doen van een rechtsmatigheidsonderzoek en het
inventariseren van de crediteuren.
monitoren en inning resterende debiteuren; afrekenen met stil pandhouder; afwachten betaling
saldo G rekening en vrijwaring door de fiscus op grond van WKA; monitoren procedure
monitoren en incasso resterende debiteuren en afrekening met stil pandhouder, afwachten
uitslag onderzoek van de fiscus op grond van de WKA, monitoren procedure tegen UWV
afwikkelen van de incasso van de debiteuren en afrekening stil pandhouder en afwachten van
het onderzoek van de belastingdienst op grond van de WKA. Bestuderen uitspraak rechtbank
Midden Nederland in de procedure tegen het UWV en beslissing nemen over hoger beroep.
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Afrekenen van de debiteurenincasso met de stil pandhouder en afwachten uitslag info scan.
Het afwikkelen van de debiteurenincasso met de stil pandhouder en afwachten van de
antwoorden op de vragen welke gesteld zijn naar aanleiding van de info scan.
Het nemen van een nadere beslissing naar aanleiding van de vragen welke aan de
pandhouder zijn gesteld mbt de kosten van de incasso van verpande debiteuren en nader
overleg met de deskundige naar aanleiding van de antwoorden die de gewezen bestuurders
hebben gegeven op de vragen van de curator naar aanleiding van de info scan.
Het faillissement zal worden voorgedragen ter opheffing ex art. 16 Fw. gezien het
resterende actief plus de terug te vorderen boedel BTW en de omvang van de
boedelvordering van het UWV.
10.3

Indiening volgend verslag
over ca 3 maanden
over ca 3 maanden
over circa 3 maanden
over ca 3 maanden
over ca 3 maanden
over ca 3 maanden
over ca 3 maanden
Dit is het laatste verslag ex artikel 73a Fw. gezien het voornemen het faillissement voor
te dragen voor opheffing ex artikel 16 Fw.

10.4

Werkzaamheden
zie 10.2 onder plan van aanpak
zie onder 10.2 plan van aanpak
zie onder 10.2 plan van aanpak
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zie onder plan van aanpak
zie onder plan van aanpak
zien onder "plan van aanpak".
zie onder "plan van aanpak".
zie onder "plan van aanpak"
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