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Gegevens onderneming
Statutaire zetel: Baarn
KvK nummer: 32154078
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Activiteiten onderneming
Ontw ikkelen, produceren en uitgeven van softw are

Financiële gegevens
Jaar

Omzet

Winst en verlies

2017

€ 1.181.188,00

€ -594.100,00

€ 273.583,00

2016

€ 1.606.167,00

€ -959.182,00

€ 582.171,00

2015

€ 867.992,00

€ -934.285,00

€ 691.888,00

2014

€ 226.000,00

€ -88.544,00

€ 1.087.433,00

2013

€ 346.000,00

€ 170.020,00

€ 835.835,00

Toelichting financiële gegevens

Balanstotaal
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Toelichting financiële gegevens
Het balanstotaal per ultimo 2016 is in de jaarstukken 2016 op € 432.568
gesteld, terw ijl het balanstotaal 2016 dat ter vergelijking in de jaarstukken
2017 is opgenomen op € 582.171 is gesteld. Het verschil is gelegen in de post
'vorderingen op groepsmaatschappijen', w elke in de jaarstukken 2016 op nihil
is gesteld en in de jaarstukken 2017 op een bedrag van 149.603. De curator
zal dit nog nader onderzoeken.
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Gemiddeld aantal personeelsleden
9
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Toelichting
In 2018 / 2019 is het personeelsbestand aanzienlijk geslonken tot 9
w erknemers per datum faillissement. Ter vergelijking:
Gemiddeld aantal w erknemers 2017: 23
Gemiddeld aantal w erknemers 2016: 21

Boedelsaldo
€ 114.975,21
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€ 175.897,19

07-08-2019
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€ 127.602,09
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Verslagperiode
van
26-3-2019

07-05-2019
1

t/m
6-5-2019
van
7-5-2019

07-08-2019
2

t/m
6-8-2019
van
7-8-2019
t/m
6-11-2019

Bestede uren
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Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

134 uur 48 min

2

48 uur 12 min

3

20 uur 12 min

totaal

203 uur 12 min

Toelichting bestede uren
Op 26 maart 2019 zijn de faillissementen van Blue Carpet Group BV en haar
moedervennootschap BC Beheer BV uitgesproken door de rechtbank MiddenNederland. Op 9 april 2019 is het faillissement van zustervennootschap Ixxer
Group BV uitgesproken door de Rechtbank Den Haag. In deze drie
faillissementen is mr. L. Kuiper aangesteld als curator en mr. P.A.M. Penders
van de rechtbank Midden-Nederland benoemd tot rechter-commissaris. Er
w ordt zoveel mogelijk gelijktijdig verslag gelegd en het kan zijn dat er in de
openbare verslagen in het faillissement van onderhavige rechtspersoon
verw ezen zal w orden naar de openbare verslagen in de faillissementen van de
zustervennootschap c.q. moedervennootschap en vice versa.
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1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
Op 26 maart 2019 zijn de faillissementen van Blue Carpet Group BV en haar
moedervennootschap BC Beheer BV uitgesproken door de rechtbank MiddenNederland. Op 9 april 2019 is het faillissement van zustervennootschap Ixxer
Group BV uitgesproken door de Rechtbank Den Haag. Aanvankelijk w aren Blue
Carpet Group BV en Ixxer Group BV niet aan elkaar gelieerd. Er is sprake
(gew eest) van een ingew ikkelde aandeelhoudersstructuur bij deze drie
vennootschappen. Onderstaande reconstructie ten aanzien van de activiteiten
en ten aanzien van de zeggenschapsverhoudingen in de loop der jaren binnen
opgemelde vennootschappen is mede gebaseerd op verklaringen van de heer
S.A. Sichtman, mede-oprichter en voorheen (middellijk) bestuurder van de Blue
Carpet Group BV, alsmede op verklaringen van de heer M.B. Bakker, voorheen
bestuurder van Ixxer Group BV.
Blue Carpet Group BV (hierna: “Blue Carpet”) is op 24 juli 2009 opgericht door
Sichtmanagement BV en Egger Holding BV. Sichtmanagement BV w as vanaf de
oprichting tot 1 november 2014 zelfstandig bevoegd bestuurder van Blue
Carpet. Middellijk bestuurder van Sichtmanagement BV is de heer S.A.
Sichtman. Egger Holding BV w as daarnaast van 24 juni 2011 tot 1 november
2014 zelfstandig bevoegd bestuurder. De activiteiten richtten zich op een
community concept, w aarmee grote opdrachtgevers makkelijker interimmanagers zouden kunnen vinden. Daarnaast behoorde in dit kader coaching
en consultancy tot de activiteiten. De bestuurder van Egger Holding BV hield
zich bezig met de technische kant en introduceerde een besturingssysteem op
basis w aarvan allerhande portals gebouw d w erden voor klanten.
Onder Blue Carpet kw amen vijf w erkmaatschappijen te hangen, w aarin de
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verschillende activiteiten w erden ondergebracht. De betreffende
vennootschappen zijn in 2009 / 2010 opgericht:
- BCLA IM BV, (interim management & consultancy)
- Blue Carpet SSC BV (abonnementen leden)
- Blue Carpet Strategic Sourcing BV (contracten grote opdrachtgevers)
- BLCA Services BV (kostenvennootschap)
- Blue Carpet Cloud Technology BV (IP, eigen ontw ikkeling)
Omstreeks 2011 zijn er in verband met het aantrekken van kapitaal
verschillende aandeelhouders bijgekomen.
Eind 2011 is Ixxer Group BV (hierna: “Ixxer”) opgericht door Trust4
Management BV. Ixxer stond toen nog los van Blue Carpet, zij het dat de
bestuurder van Trust4 Management (middellijk) betrokken w as als
investeerder / aandeelhouder van Blue Carpet. Ixxer had geen
w erkmaatschappijen. Trust4Management w as bij de oprichting bestuurder en
enig aandeelhouder. Eind 2012 w erden er extra aandelen uitgegeven en
kw amen er acht aandeelhouders in het kapitaal van Ixxer bij.
Ixxer kocht IP-rechten op en w erd klant van Blue Carpet. Blue Carpet
ontw ikkelde technologie van Ixxer verder voor haar door.
Omstreeks 2012 besloot Blue Carpet de coaching en consultancy activiteiten af
te stoten en in 2013 verder te gaan als puur tech bedrijf.
In 2013 kreeg Ixxer een nieuw e grote investeerder c.q. aandeelhouder.
Dezelfde investeerder kw am eind 2013 ook in beeld als investeerder voor Blue
Carpet.
Ixxer en Blue Carpet w aren in die periode bezig met een potentieel lucratieve
opdracht voor een groot detacheringsbedrijf. Dat detacheringsbedrijf w ilde als
voorw aarde voor het verstrekken van de opdracht, w el enige zeggenschap
binnen de vennootschappen. Daarvoor moesten de ingew ikkelde
aandeelhoudersstructuren binnen Ixxer en Blue Carpet eenvoudiger gemaakt
w orden en Ixxer en Blue Carpet moesten onder één paraplu.
Dit heeft op 27 oktober 2014 tot de oprichting van BC Beheer BV (hierna: “BC
Beheer”) geleid door Sichtmanagement BV en Egger Holding BV, w aarbij (onder
meer) Sichtmanagement BV bestuurder w erd. Op 29 oktober 2014
respectievelijk 31 oktober 2014 w erden vervolgens alle aandelen in Blue
Carpet respectievelijk Ixxer overgedragen aan BC Beheer.
Vanaf 1 november 2014 is BC Beheer bestuurder en enig aandeelhouder van
zow el Blue Carpet als Ixxer. Een deel van de (voormalige) aandeelhouders van
Blue Carpet / Ixxer keert terug als aandeelhouder van BC Beheer, tezamen
met voormeld detacheringsbedrijf. Op 31 oktober 2014 w ordt er voorts een
Raad van Commissaris voor BC Beheer BV ingesteld met vier commissarissen,
te w eten een commissaris die aan het oude Blue Carpet w as gelieerd, één die
aan Ixxer w as gelieerd, één die aan het detacheringsbedrijf w as gelieerd en
één die aan de grootste investeerder w as gelieerd.
Op 30 december 2015 fuseert Blue Carpet met vier van haar
w erkmaatschappijen, w aardoor deze w erkmaatschappijen op houden te
bestaan, te w eten:
- BCLA IM BV
- Blue Carpet SSC BV
- Blue Carpet Strategic Sourcing BV, en
- BLCA Services BV

Op diezelfde datum fuseert Ixxer met Blue Carpet Cloud Technology BV,
w aarbij deze laatste vennootschap ophoudt te bestaan. Alle
w erkmaatschappijen van Blue Carpet zijn daarmee verdw enen.
Op 1 januari 2016 treedt Sichtmanagement BV af als bestuurder van BC
Beheer en treedt daarvoor in de plaats Sophora Vastgoed BV.
Vanaf halverw ege 2016 bestaat de Raad van Commissarissen van BC Beheer
uit de heer E.H. Oey, de heer A.J.G.P.M. Kruijssen en de heer V. Gravesteijn.
Op 1 januari 2017 treedt Sophora Vastgoed BV af als bestuurder van BC
Beheer en treedt Sichtmanagement BV w eer aan als bestuurder van BC
Beheer.
Op 2 juni 2017 w orden de statuten van BC Beheer gew ijzigd en vindt er een
uitgifte plaats van stemrechtloze preferente aandelen A en B. Deze w orden
verkregen door bestaande aandeelhouders en een nieuw e aandeelhouder.
Vanaf 23 juni 2017 zijn Sichtmanagement BV en de heer M.B. Bakker
gezamenlijk bevoegd bestuurder van BC Beheer.
Op 22 februari 2018 w ordt Stichting Administratiekantoor BC Beheer (hierna:
"de STAK") opgericht. Tegen uitgifte van certificaten verkrijgt de stichting ca.
1/3 van de gew one aandelen. Bestuurder van de STAK is de bestuurder van
Trust4 Management, de oprichter van Ixxer. Daarnaast w orden er op die
datum door BC Beheer nieuw e preferente stemrechtloze aandelen “C”
uitgegeven.
In mei 2018 neemt de grootste investeerder de aandelen van het
detacheringsbedrijf over en verkrijgt daarmee iets meer dan 1/3 van de
gew one aandelen. Sichtmanagement BV houdt dan circa ¼ van de gew one
aandelen.
In mei 2018 treedt de heer Oey uit de Raad van Commissarissen.
Per 1 januari 2019 is Sichtmanagement BV uitgeschreven als bestuurder van
BC Beheer en hetzelfde geldt voor de heer M.B. Bakker per 22 januari 2019. Op
30 januari 2019 treedt de heer K.J. Kuijer aan als (interim)-bestuurder. De heer
Kuijer houdt geen aandelen.
De Raad van Commissarissen van BC Beheer BV is uitgenodigd voor een
gesprek met de curator over de oorzaak van de faillissementen van Blue
Carpet Group BV, haar moedervennootschap BC Beheer BV en
dochtervennootschap Ixxer Group BV. Hieraan is nog geen gevolg gegeven.
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1.2 Lopende procedures
Er loopt een procedure bij de kantonrechter. Blue Carpet Group BV is
gedaagde. De kantonrechter is van het faillissement op de hoogte gesteld. De
procedure staat voor 15 mei 2019 op de rol voor vonnis.
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De kantonrechter heeft het geding geschorst op de voet van art. 29 Fw .
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1.3 Verzekeringen

1.3 Verzekeringen
Diverse bedrijfsverzekeringen, w aaronder een ziekteverzuimverzekering. De
ziekteverzuim-verzekeraar zal nog een bedrag uitkeren aan de boedel in
verband met een (langdurig) zieke w erknemer over de periode 2019. Er
bestaat discussie over een betaling over de periode 2018. Dit bedrag is na
datum faillissement door de verzekeraar in de rekening-courant van de
verzekeringstussenpersoon geboekt en niet rechtstreeks overgemaakt aan de
boedel.
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De ziekteverzuimverzekeraar heeft – na verrekening van een
premieachterstand ad € 1.210,67 en een andere vordering ad € 1.590,84 –
een bedrag van € 9.025,69 uitgekeerd aan de boedel. Onduidelijk is w aar de
andere vordering betrekking op heeft. Hierover w ordt navraag gedaan bij de
verzekeraar.
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De verrekening van het bedrag van € 1.590,84 had betrekking op een bedrag
ad € 1.346,16 dat over de maand juli 2018 teveel w as uitbetaald. Dit bedrag
is nadien teruggevorderd en bij gebreke van betaling verhoogd met
incassokosten.
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Voor het overige is de discussie over een betaling na datum faillissement
over periode 2018 in de rekening-courant van de
verzekeringstussenpersoon nog niet beslecht.

1.4 Huur
Blue Carpet Group BV huurt een kantoorruimte in Hilversum. De huur is met
toestemming van de rechter-commissaris opgezegd met inachtneming van een
termijn van drie maanden.
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In de kantoorruimte hangt een AED. Deze w ordt eveneens gehuurd.
De kantoorruimte is ontruimd en opgeleverd aan de verhuurder van het pand.
De AED is afgehaald door de betreffende verhuurder.

1.5 Oorzaak faillissement
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1.5 Oorzaak faillissement
De oorzaak van het faillissement is in onderzoek. Daartoe hebben reeds
gesprekken plaatsgevonden met het bestuur en het voormalig bestuur. De
curator is voornemens om ook de raad van commissarissen in dit kader uit te
nodigen voor een gesprek.
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Directe aanleiding om eigen aangifte van de faillissementen van BC Beheer BV
en dochtervennootschappen Blue Carpet Group BV en Ixxer Group BV te doen
is volgens de interim-bestuurder het feit dat een buitengerechtelijk
crediteurenakkoord niet tot stand is gekomen. Nog geen 50% van de
crediteuren w as akkoord. Een deel reageerde niet. Een ander deel van de
crediteuren is expliciet niet akkoord gegaan. De belastingdienst w as volgens
de interim-bestuurder overigens w el akkoord met de voorgestelde regeling,
w aarbij als voorbehoud w erd gemaakt dat ook de overige crediteuren akkoord
zouden gaan.
Blue Carpet Group BV kreeg daarnaast te kampen met een groot verloop aan
personeel. Om de dienstverlening te kunnen continueren c.q. de activiteiten te
kunnen blijven voortzetten, zou er aanzienlijk geïnvesteerd moeten w orden in
het aantrekken van nieuw personeel. Die middelen w aren er niet.
Er is op 15 maart 2019 een aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen,
omdat het akkoord niet zou slagen. Toen bleek ook dat er geen bereidheid
meer w as vanuit de aandeelhouders om verder te financieren. Kort daarop, op
19 maart, is er een tw eede aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen,
w aarin besloten w erd tot het doen van eigen aangifte van faillissement van
opgemelde drie vennootschappen.
De curator heeft afgelopen verslagperiode ook de Raad van Commissarissen
van moedervennootschap BC Beheer BV gesproken over de oorzaak van het
faillissement en doet daarnaast nog enig aanvullend onderzoek.
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2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
9
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2.2 Aantal in jaar voor faillissement
Personeelsleden
15
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Toelichting
Dit betreft een schatting. In het jaar voorafgaand aan het faillissement heeft er
een groot verloop onder het personeel plaatsgevonden.

2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

28-3-2019

9

De dienstverbanden zijn met machtiging van de rechter-commissaris
opgezegd met in achtneming van een termijn van maximaal zes
w eken.

totaal

9

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Boedelbijdr.

N.v.t.
totaal

€ 0,00

€ 0,00

Toelichting onroerende zaken
3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

kantoorinventaris
totaal

Toelichting bedrijfsmiddelen
De kantoorinventaris is geveild. De netto-opbrengst na kosten verkoop
bedraagt € 4.782,67.
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3.4 Bodemvoorrecht fiscus
3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Boedelbijdrage

€ 0,00

€ 0,00

softw are
totaal

Toelichting andere activa
Zie onder 6.

3.9 Werkzaamheden andere activa
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4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Per datum faillissement w as er sprake van een post openstaande debiteuren
van € 153.291,67. Een deel hiervan heeft betrekking op vooruit gefactureerde
diensten / w erkzaamheden. Omdat deze vanw ege het faillissement niet meer
zullen w orden verricht, zijn deze niet incasseerbaar. De curator zal dit nog
nader in kaart brengen.
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Inmiddels is een bedrag van € 90.000 geïncasseerd en overgemaakt op de
boedelrekening van Blue Carpet Group BV. Mogelijk komt een deel van dit
bedrag aan Ixxer Group BV toe. Dit w ordt nog uitgezocht.
Afgelopen verslagperiode is nog € 18.900 geïncasseerd. De curator zal nagaan
of er nog andere openstaande bedragen zijn, die geïnd kunnen w orden.
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De curator heeft de administratie nader onderzocht in verband met enige
openstaande facturen. Een (aanzienlijk) deel blijkt niet te incasseren, w ant
kan w orden verrekend of heeft betrekking op w erkzaamheden die niet
(meer) zijn verricht of diensten die niet (meer) zijn geleverd. Een enkele
debiteur is failliet. Ten aanzien van enige facturen is navraag gedaan bij de
bestuurder over de aard van de vordering om de verschuldigdheid nader te
bepalen. Indien hier meer duidelijkheid over bestaat, kan nader beoordeeld
w orden of verdere incasso geïndiceerd is.
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4.2 Werkzaamheden debiteuren
Incassow erkzaamheden / afgifte verklaring datavernietiging.
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5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
Toelichting vordering van bank(en)
Er w erd gebankierd bij Rabobank. Rabobank had een vordering van ca. €
127.000 op de gefailleerde vennootschap uit hoofde van een rekening-courant
verhouding en een lening, w aarvoor BC Beheer BV en Ixxer Group BV hoofdelijk
aansprakelijk w aren. Er stond evenw el ook een positief saldo op de
spaarrekening van Blue Carpet Group BV, w aarmee Rabobank haar
vorderingen heeft verrekend. Per saldo heeft de bank derhalve geen
vorderingen meer. Het surplus van € 31.546,10 is overgemaakt naar de
boedelrekening.
Daarnaast w erd er gebankierd bij ING. Per datum faillissement w as er sprake
van een verw aarloosbaar saldo van € 0,58.
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5.2 Leasecontracten
Er is niet van lopende leasecontracten gebleken.
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5.3 Beschrijving zekerheden
Rabobank had pandrechten op inventaris en debiteuren, maar omdat de bank
geen vordering heeft, speelt dit verder niet.
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5.4 Separatistenpositie
N.v.t.
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5.5 Eigendomsvoorbehoud
Een partij die aan een softw areproduct van Blue Carpet Group BV heeft
gew erkt, en daar code voor heeft geschreven, claimt ter zake de
(auteurs)rechten.
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Daarnaast heeft de alarminstallateur aanspraak gemaakt op
eigendomsvoorbehoud. Dit zou betrekking hebben op stopcontacten en
netw erkbekabeling. De curator heeft zich op het standpunt gesteld dat deze
bestanddeel zijn gew orden van de onroerende zaak (het gehuurde).
Uiteindelijk is er geen partij gevonden, die interesse had in de overname of
gebruik van een softw areproduct ter zake w aarvan de eerder gemelde derde
partij (gedeeltelijk) auteursrechten had. W are dit anders gew eest, dan zou de
curator deze partij betrokken hebben bij de overname c.q. het verstrekken van
gebruiksrechten.

07-08-2019
2

5.6 Retentierechten
N.v.t.
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5.7 Reclamerechten
N.v.t.
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5.8 Boedelbijdragen
Toelichting
N.v.t.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden
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6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

6.1 Exploitatie / zekerheden
Om te bezien of er een doorstarter gevonden kon w orden voor (delen van) de
activiteiten van de gefailleerde vennootschap en om te voorkomen dat
bepaalde platforms van klanten onverw acht en ongecontroleerd op zw art
zouden gaan, zijn een aantal diensten, zoals hosting, tijdelijk gecontinueerd.

07-05-2019
1

Er is, mede door de interim-bestuurder, zeer intensief gezocht naar een
overnamekandidaat. Uiteindelijk bleek er enkel interesse in een specifiek
project, w aarbij Blue Carpet Group BV als één van de softw areleveranciers
betrokken is. Ter zake zijn onder voorbehoud van toestemming van de rechtercommissaris afspraken gemaakt met een partij, die een tijdelijke licentie zal
krijgen op de softw are en tijdelijk het beheer van de softw are op zich neemt
ten behoeve van de klant.
Parallel aan de zoektocht naar een overnamekandidaat heeft het team van
Blue Carpet voor de curator in kaart gebracht, w elke klanten benadeeld
zouden w orden door het staken van de activiteiten en w at een mogelijke
oplossing zou zijn. Dit heeft er in geresulteerd dat er nog enige
migratiew erkzaamheden zijn verricht en / of actief privacygevoelige data van
klanten zijn vernietigd. De kosten, die specifiek ten behoeve van deze klanten
zijn gemaakt, w orden zoveel mogelijk doorbelast.
Omdat er geen overnamekandidaat is gevonden en er ook niet voor alle
klanten een alternatieve oplossing gevonden is, betekent dit dat een deel van
de klanten w ordt gedupeerd door het faillissement, omdat platforms niet zullen
w orden afgebouw d en opgeleverd of omdat platforms die reeds in gebruik zijn,
op de korte termijn op zw art zullen gaan. Deze klanten zijn, voor zover zij
bekend zijn bij de curator, hierover door de curator geïnformeerd.
De rechter-commissaris is akkoord gegaan met de uitgifte van de tijdelijke
licentie voor een bedrag van € 20.000 excl. BTW aan de partij als vermeld in
het eerste verslag. Omdat deze partij ook het beheer van deze specifieke
softw are op zich neemt, hebben er de nodige migratiew erkzaamheden
plaatsgevonden. De boedel heeft deskundigen ingeschakeld om dit proces te
begeleiden om privacy-gevoelige gegevens (persoonsgegevens) van derden te
beschermen. Ook de partij, die de licentie afneemt, heeft in dat kader de
nodige maatregelen genomen. De kosten, die de boedel in dit kader heeft
gemaakt, bedragen € 320 excl. BTW .
De w erkzaamheden ten behoeve van de klanten zijn afgerond en betaling
heeft plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een opbrengst van € 2.875
excl. BTW .
De reeds betaalde voortzettingskosten ten aanzien van diensten van derden
van in totaal € 8.120,58 incl. BTW zijn inmiddels voor een bedrag van €
8.081,01 gecompenseerd. Daarnaast heeft de boedel voor een bedrag van €
39,57 een creditnota ontvangen. De boedel is in afw achting van uitbetaling
daarvan.
De (voormalig) interim-bestuurder heeft in het kader van het (beperkt)
voortzetten van activiteiten en het zoeken naar een overnamekandidaat
w erkzaamheden verricht ten behoeve van de boedel, w aardoor de boedel is
gebaat. Deze w erkzaamheden vielen buiten zijn verplichtingen uit hoofde van
zijn rol als bestuurder. Hiervoor heeft hij een vergoeding ontvangen van Blue
Carpet Group BV ad € 4.790,35 excl. BTW . De betaling is gelopen via
moedermaatschappij BC Beheer BV.
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6.2 Financiële verslaglegging
Zie het TFV inzake de voortzettingskosten.
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Zie het Tussentijds Financieel Verslag en de toelichting onder 6.1.

07-08-2019
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6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
Er is een boekhouding. De volledigheid dient nog te w orden onderzocht.

07-05-2019
1

De boekhouding lijkt te voldoen aan de w ettelijke eisen, die daaraan w orden
gesteld.

07-08-2019
2

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening over boekjaar 2017 is (tijdig) gedeponeerd op 18 juli 2018.

07-05-2019
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
N.v.t.

07-05-2019
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek.

07-05-2019
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Het rechtmatighedenonderzoek loopt nog.

07-05-2019
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7.6 Paulianeus handelen
Nee
Toelichting
Vooralsnog niet van gebleken. Onderzocht is het volgende: Relatief kort voor
faillissement, te w eten in januari 2019 hebben Blue Carpet Group BV en Ixxer
Group BV een door hen ontw ikkeld softw areproduct en - voor zover mogelijk het bijbehorende klantenbestand verkocht en overgedragen aan een derde
partij. De koopsom is daadw erkelijk betaald. De curator heeft gesproken met
de partij (een fusie- en overnamespecialist) die belast w as met de zoektocht
naar een koper voor dit onderdeel van Blue Carpet Group BV en Ixxer Group
BV. Daaruit volgen geen aanw ijzingen dat er een substantieel te lage prijs is
overeengekomen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

07-05-2019
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8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: p.m.
Verhuurder: € 11.925,26
Googlediensten: € 314,10
Managementkosten: € 2.268,75 (reeds voldaan)
Kosten voortzetting: € 4.302,59 (reeds voldaan)

Toelichting
Salaris curator: p.m.
UW V: € 92.737,95
Verhuurder: € 11.925,26
Googlediensten: € 442,45 (reeds voldaan)
Managementkosten: € 5.796,32 (reeds voldaan)
Kosten voortzetting: € 8.120,58 (reeds voldaan)
Reiskosten w erknemer: € 85,88

Toelichting
Salaris curator: € 48.247,47
UW V: € 93.874,20
Verhuurder: € 11.925,26
Googlediensten: € 498,55 (reeds voldaan)
Managementkosten: € 5.796,32 (reeds voldaan)
Kosten voortzetting: € 8.120,58 (reeds voldaan)
Reiskosten w erknemer: € 85,88
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2
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8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 648.140,00

07-05-2019
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Toelichting
Ter zake van OB en LH
€ 628.682,00

07-08-2019
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Toelichting
Vermindering aanslag OB na bezw aar.
€ 627.033,00

8.3 Pref. vord. UWV

07-11-2019
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8.3 Pref. vord. UWV
Toelichting
Vooralsnog niet ingediend
€ 73.955,17

07-05-2019
1

07-08-2019
2

8.4 Andere pref. crediteuren
Toelichting
Vooralsnog geen

07-05-2019
1

8.5 Aantal concurrente crediteuren
26

07-05-2019
1

32

07-08-2019
2

33

07-11-2019
3

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 294.771,25

07-05-2019
1

€ 354.336,66

07-08-2019
2

€ 361.635,10

07-11-2019
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8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Nog niet bekend, maar de curator verw acht dat er gelet op de substantiële
vordering van de fiscus, geen uitkering zal volgen aan de concurrente
crediteuren.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

07-05-2019
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9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
Gebruikelijke w erkzaamheden, zoals verkoop activa, afw ikkeling
voortzettingsperiode, opleveren huurpand, incasso debiteuren en onderzoek
naar de rechtmatigheden.

07-05-2019
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Gebruikelijke w erkzaamheden ter zake van de incasso van debiteuren, het
onderzoek naar de oorzaak van het faillissement en het
rechtmatighedenonderzoek.

07-08-2019
2

Gebruikelijke w erkzaamheden, zoals afronding van de debiteurenincasso, het
rechtmatighedenonderzoek en het onderzoek naar onbehoorlijk bestuur.

07-11-2019
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10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Nog niet bekend.

07-05-2019
1

Nog niet bekend.

07-11-2019
3

10.3 Indiening volgend verslag
7-2-2020

10.4 Werkzaamheden overig

07-11-2019
3

Bijlagen
Bijlagen

