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Algemene gegevens
Naam onderneming
Hobra B.V.

27-05-2021
1

Gegevens onderneming
Hobra B.V. w as de holdingmaatschappij althans beheersmaatschappij die de
aandelen bezat van W GS B.V., w elke vennootschap op 18 oktober 2017 is
gefailleerd met aanstelling van mr. Hans de Boer als curator. Hobra B.V. had
verder geen activiteiten of begaf zich niet in het handelsverkeer, en betrof
derhalve slechts de houdster van de aandelen in W GS B.V..

27-05-2021
1

Activiteiten onderneming
Hobra B.V. heeft geen activiteiten in het handelsverkeer verricht. Er zijn dan
ook geen contracten of overeenkomst aangetroffen.

27-05-2021
1

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
De verkorte balans over de jaren 2018, 2019 en 2020 zijn op 21 februari 2021
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Uit de verkorte balans kan niet
echt informatie w orden gehaald, echter één en ander is besproken met het
bestuur.

Gemiddeld aantal personeelsleden

27-05-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden
0

27-05-2021
1

Boedelsaldo
€ 0,00

27-05-2021
1

€ 0,00

26-08-2021
2

Verslagperiode
van
29-4-2021

27-05-2021
1

t/m
24-5-2021
van
25-5-2021

26-08-2021
2

t/m
24-8-2021
van
25-8-2021

25-11-2021
3

t/m
22-11-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

1

3 uur 6 min

2

3 uur 0 min

3

7 uur 48 min

totaal

13 uur 54 min

Toelichting bestede uren

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De directie van Hobra B.V. w ordt gevoerd door de heer W out Otten w elke
eveneens directeur w as van W GS B.V.

27-05-2021
1

1.2 Lopende procedures
1.3 Verzekeringen
1.4 Huur
1.5 Oorzaak faillissement
Reeds genoemd w as Hobra B.V. de holdingmaatschappij van W GS B.V., w elke
op 18 oktober 2017 is gefailleerd. Gelet op het faillissement w as er thans geen
nut meer om de B.V. in de lucht te houden, en is gekozen voor een
faillissement.

27-05-2021
1

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
0

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
2.4 Werkzaamheden personeel

27-05-2021
1

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
Toelichting voorraden / onderhanden werk
3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Toelichting andere activa
3.9 Werkzaamheden andere activa

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Toelichting debiteuren
Volgens de eigen opgave van Hobra B.V., is er een rekening-courant vordering
op de heer W . Otten van € 102.863,-.

27-05-2021
1

Uit de verstrekte jaarrekening blijkt inderdaad dat er een rekening-courant
vordering is van Hobra B.V. op de heer W . Otten van € 102.863,=. Met de heer
W . Otten is meermaals overleg gew eest, en de heer Otten beseft zich dat
deze rekening-courant in beginsel betaald moet w orden. Maar: zoals reeds
eerder genoemd, is er geen verhaal mogelijk.

26-08-2021
2

De heer W . Otten heeft een bedrag van € 10.000,= genoemd, maar w ederom
gepaard gaande met een langdurige betalingsregeling. De curator heeft Otten
op het hart gedrukt, dat het w ellicht een optie is dat de heer Otten op zoek
gaat naar een derde, die hem gelden leent ter afkoop van de
aansprakelijkstellingen in beide faillissementen. Alsdan kan één en ander snel
w orden afgerond, en voorkomen w orden dat ook dit faillissement jarenlang
moet w orden aangehouden.

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
6.2 Financiële verslaglegging
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
De curator heeft op dit moment nog niet de onderliggende boekhouding onder
zich. In ieder geval staat vast dat de jaarrekeningen te laat zijn gedeponeerd.

27-05-2021
1

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekeningen 2018 en 2019 zijn te laat gedeponeerd, en de termijn is
ruimschoots overtreden.

27-05-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
n.v.t.

27-05-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen
In onderzoek

7.5 Onbehoorlijk bestuur

27-05-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
Gelet op het feit dat de jaarrekeningen niet tijdig gedeponeerd zijn, is er in
beginsel sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur. Daarnaast is er een grote
rekening-courant vordering op de failliet. Het nadeel is echter, dat in het
faillissement W GS B.V. reeds een regeling is getroffen met de heer W . Otten,
met een afbetalingstermijn van 5 jaren. In casu is het derhalve als het w are
een "dubbele aansprakelijkheidsstelling".

Toelichting
Inmiddels heeft de curator de heer Otten kenbaar gemaakt dat hij de heer
Otten in beginsel aansprakelijk houdt voor het tekort van het faillissement.
Deze aansprakelijkstelling is feitelijk een lege huls: er is geen verhaal mogelijk
op de heer W . Otten, mede gelet op de aansprakelijkstelling in het
faillissement van W GS B.V., w aarvan Otten eveneens indirect bestuurder w as.

Toelichting
De heer Otten heeft als bestuurder van Hobra een nieuw e advocaat, Mathijs
Sturms van Alderse Baas Advocaten in Joure. Inmiddels is een regeling
getroffen in het faillissement W GS B.V. en een regeling in het faillissement
Hobra. In het faillissement Hobra zal de heer Otten een bedrag van € 5.000,betalen en in het faillissement van W GS een bedrag van € 25.000,-. De
vaststellingsovereenkomsten zijn aangepast, w aarbij de bedoeling is dat op
31 december 2021 een bedrag van € 15.000,- w ordt betaald, w aarvoor €
5.000,- aan het faillissement Hobra w ordt toebedeeld.
Deze regeling is in de visie van de curator passend, omdat er nagenoeg geen
verhaal mogelijk is op de heer Otten, en de eerder afgesproken
betalingstermijnen veel te lang w aren, te w eten 5 jaren. De betreffende
schikkingen zijn goedgekeurd door de rechter-commissaris, en de
vaststellingsovereenkomsten dienen nog te w orden ondertekend door de
heer Otten. Niettemin is in e-mailcontacten de afspraak schriftelijk vastgelegd
tussen de advocaat en de curator.
Dit maakt dat dit onderw erp is afgew ikkeld, en dat na betaling van € 5.000,het faillissement kan w orden afgew ikkeld.

27-05-2021
1

26-08-2021
2

25-11-2021
3

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
In onderzoek

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

27-05-2021
1

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 14.827,00

27-05-2021
1

8.3 Pref. vord. UWV
8.4 Andere pref. crediteuren
8.5 Aantal concurrente crediteuren
Toelichting
Er zijn nog andere concurrente crediteuren en dat is dus vordering van Hobra
B.V. op de heer W . Otten van € 102.863,-. Een vordering van W GS B.V. van €
82.637,- en een vordering van de curator van € 416.022,40.

27-05-2021
1

102.863,00
82.637,00
416.022,40
Totaal: 601.522,40

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 601.522,40

27-05-2021
1

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
De curator verw acht - gelet op het feit dat er geen enkele baten of activa in dit
faillissement is - dat het faillissement w ordt opgeheven w egens gebrek aan
baten.

8.8 Werkzaamheden crediteuren

27-05-2021
1

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
In dit faillissement is er geen activa en feitelijk geen onderneming. Dit brengt
met zich mee dat de curator relatief w einig w erkzaamheden te verrichten
heeft.

27-05-2021
1

Mede gelet op het feit, dat er sprake is van een holdingsmaatschappij,
verw acht de curator dit faillissement snel af te w ikkelen.
Het enige onderw erp dat in dit faillissement moet w orden afgew ikkeld, is het
aangaan van een regeling met de heer W . Otten ter afbetaling van de
rekening-courant verhouding. W anneer dit onderw erp is afgesloten, kan direct
tot opheffing van het faillissement w orden overgegaan. Om zodoende in beide
faillissementen – W GS B.V. en Hobra B.V. – tot een totale oplossing te komen.

26-08-2021
2

Het plan van aanpak is eenvoudig: over enkele maanden zal het
schikkingsbedrag w orden betaald, en de curator zal overgaan tot afw ikkeling
van het faillissement Hobra. Het heeft geen enkel nut om het faillissement
langer aan te houden, mede gelet op het feit dat de curator verder geen
enkele correspondentie van enige crediteur heeft ontvangen.
Afhankelijk van de w erkzaamheden zal er sprake zijn van een oneigenlijke
opheffing, omdat de curator tot op heden ongeveer 15 uur heeft besteed.
Voorts heeft de curator geen nader activabestanddeel aangetroffen, zodat
ook ten deze geen verhaal mogelijk is, althans nadere baten in het
faillissement kunnen vloeien.

25-11-2021
3

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
6 maanden

27-05-2021
1

10.3 Indiening volgend verslag
25-2-2022

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

25-11-2021
3

