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lnleiding
ln onderhavig verslag doet de curator conform de artikelen 73a e.v. Faillissementswet in bovengenoemd faillissement verslag van de toestand van de boedel.

De werkzaamheden hebben zich de afgelopen periode met name gericht op het rechtmatigheids-

ondezoek en de debiteurenincasso.
Dit openbaar verstag is door de cu¡ator- cn zlln medewerkers met $ote nry samengesteld. De cuntor kan
echter niet instaan voor de volledlglnid en juistheid daaruan. Het is magelljk dat bepaalde lnfumatie nog
niet bescUkbaar is. Daarnaast is het mogeliik dat achteraf gegezelfs
ntet opønbaar gemaakt wotden
vens ln dit verstag btJ nlrrlten worden gesfeld. Dit kan ingijpende gevdgen hebben voq dlveræ pafliien.

d

nq

Aan dit verslag kunnen derhalve gÊen rechtøn wotden ontløend.

1.

lnv¡ntarirfio (0,0 u¡.n b..t cd in vor¡læporiodel

'1.1

Directie en organisatie
Sinds 2007 is Saster B.V. enig bestuurder van het gefailleerde Givil Solution s Provider
B.V. Civil Solutions Provider B.V. is beter bekend onder haar handelsnaam: 'Civilcenter'

(hierna ook wel 'CC' of 'curanda'). Saster B.V. is enig aandeelhouder van CivilCenter
sinds 2008.
Saster B.V. is tevens (zelfstandig bevoegd) bestuurder en (mede-)aandeelhouder terzake
Geo Solutions Provider B.V. (h.o.d.n. 'GeoCenter') en terzake WDB Solutions Provider
B.V. (h.o.d.n.'WDBCenter').
Enig aandeelhouder en tevens enig bestuurder van Saster B.V. is de heer Hendrik Wicher Berends (hierna ook wel 'Berends').

1.2

Winst en verlies
De omzet in 2011 bedroeg blijkens de jaanekening ruim € 810.000,-, hetgeen resulteer-

de in een resultaat na belastingen van ruim € 6.000,-. ln 2010 bedroeg de omzet blijkens
de jaanekening ruim € 740.000, hetgeen zorgde voor €en resultaat na belastíngen van
ruim € 15.000,--. De jaanekening van 2O12was op datum faillissement niet gereed.
Uit stukken verkregen via de onderneming die de (voornoemde) jaarrekeningen opstelde,

blijkt dat de omzet in2O12 ruim € 615.000,- bedroeg.
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1.3

Balanstotaal
Het balanstotaal in 2011 bedroeg ruim € 24O.OOO,-.ln 2010 was dat ruim € 229.000,-.

1.4

Lopende procedures
Er zijn naar verluidt geen lopende procedures.

1.5

Verzekeringen
Lopende verzekeringen worden daar waa¡ nodig beëindþd.

1.6

Huur
CivilCenter huurde kantoonuimte aan de Prinses Beatrixlaan te Apeldoorn. De huur is
geËlindigd op 28 febru ari 2O1 4.

1.7

Achtergronden en oorzaken faillissement
Uit de door de curator met de bestuurder gcvoerde gesprekken, alsmede op basis van

voorliggende documentatie, heeft de curator het navolgende eerste beeld çkregen van
de achtergronden en oorzaken van het faillissement.
CivilCenter was actief met'het leveren en onderñouden van totaal-oplossingen betreffende automatisering van bedrijfsleven (met name grond- weg- en waterbouwbedrijven) en
overheid, het geven van adviezen en veizorgen van cursussen'. Kortom, CivilGenter was
actief ter zake soflware, trainingen en consultancy in de civÍele techniek.

Naar zeggen van de (indirect) bestuurder is CivilGenter getroffen door de financieel moei-

lijke positie waarin de branche van haar klanten zich verkeert. De omzet/afzot in 2013liep
terug. Dit alles zou uiteindelijk een faillissement onafrvendbaar hebben gemaakt.
Voor zover in het belang van de boedel, zal de curator de achtergronden en de oorzaken

van het faillissement nader onderzoeken.

2.

Por¡on¡cl(0 uren b.steod in vcrslagprrlode)

2.1

Aantalten tijde van faillissement
Op datum faillissement waren er drÍe werknemers ín dienst van CivilCenter.
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2.2

Aantal in jaar voor faillissement
Het aantal werknemers in dienst van GivilCenter in het jaar voorafgaand aan het faillis-

sement bedroeg vijf.

2.3

Datum ontslagaanzegging
De curator heeft -na daartoe toestemming te hebben verkregen van de rechter-

commissaris- de werknemers op 31 oktober

3.

Ac'tlvr (0,0 urrn b.ût

.d

in

201

3 het ontslag aangezegd.

vrrrlqprriodr)

Onroerende zaken

3.1

Beschrijving
CivilCenter heeft geen onroerende zaken in eigendom aldus Bercnds.

3.2

VErkoopopbrengst.
Niet van toepassing.

3.3

Hoogte hypoheek
Niet van toepassing.

3.4

Boedelbijdrage
Niet van toepassing

BediÍifsmiddelen

3.5

Beschrijving
CivilCenter was eigenaar van de nodige bedrijfsmiddelen, bestaande uit hoofdzakelijk
IcT-apparatuur en kantoormeubilair. Voor nadere informatie venrijst de curator naar punt
6.3. e.v. van dit verslag.

3.6

Verkoopopbrengst
De curator verwijst naar punt 6.5 van dit verslag.
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3.7

Boedelbijdrage

Volgens Berends zijn de bedrijfsmiddelen niet verpand, zodat er van een boedelbijdrage
geen sprake is.

3.8

Bodemvoorrecht Fiscus
Er is sprake van een bodemvoonecht van de fiscus.

Voorraden/onderhanden werk

3.9

Beschrijving
Er was sprake van cen beperkte voonaad papier, presentatiomateriaal otc etc.

E¡ zou near zeggtsn van Berends geen sprake zijn van onderhandenwerk.

3.10

Vcrkoopopbrengst
De curator venrijst naar punt 6.3 e.v. van dit verslag.

3.11

BocdelbiJdrage

Volgens Berends is de voorraad niet verpend, zodat er van sen boedelbijdrags gp€n
sprake is.

Andere activa

3.12

Beschriiving
Er is sprake van immateriële activa. De curator venrijst naar punt 6.3 e.v. van dit verslag.

3.13

Verkoopopbrengst
De curator venadjst naar punt 6.5 van dit vcrslag.

1.

D,rbitrur¡n (0,7 ur¡n b..t.cd ln vo¡sltgp.riodr)

4.1

Omvang debiteuren
Het totaalbedrag aan debiteuren zou naar verluidt círca € 27.OOO,-- (incl. btw) zijn.
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4.2

Opbrengst
Bij de doorstart

-zie punt 6.3. e.v. van dit verslag- had de doorstartende

partü geen inte-

resse in de debiteurenportefeuille, zodal de debiteuren door de boedel worden geihd.
Tot op heden is er ca. € 1.700 geihcasseerd. Er Ís input van de bestuurder noodzakelijk
voor verdere incasso. De bestuurder heeft zij medewerking toegezegd bij de verdere in-

casso. Een gesprek in dat kader zal op korte termijn plaatsvinden.

4.3

Boedelbijdrage
Volgens Berends is de debiteurenportefeuille niet verpand, zodat er van êen boedelbijdrage geen sprake is.

5.

BanUzckcrhsden (0,1 uren becteod ln verrlagpcrlodo)

5.1

Vorderingen van bank(en)
CivilCenter bankÍerde bij de Rabobank. Bij de Rabobank was er sprake van een creditsaldo van circa € 10.000,-. Tot medio 2013 bankierde curanda tevens bij de ABN Amro.
Laatstgenoemde zou (ook) geen vordering meer hebben op curanda.

5.2

Leasecontracten
Een tweetal werknemers had een leaseauto ter beschikking. Het betrof short lease. De

auto's zijn terug bij de leasemaatschappij. Voor het overige zouden er geen leasecontracten zijn volgens Berends.

5.3

Beschrijving zekerheden

Er ztin geen zekerheden verstrekt vanuit CiviCenter jegens derden, aldus Berends

5.4

Separatístenpositie
De curator verwijst naar punt 5.3 van dit verslag.

5.5

Boedelbijdragen
Niet van toepassing

5.6

Eigendomsvoorbehoud
Tot dusver ís er geen succesvol beroep geweest ter zake eigendomsvoorbehoud.
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5.7

Reclamerechten.
Er is tot dusver geen beroep gedaan op het recht van reclame.

5.8

Retentierechten
Er is tot dusver geen beroep gedaan op het retentierecht.

C.

Door¡tarUvooÉze'tten (0,0 urrn b¡stocd in vochgporlodo)

Voortzetten

6.1

Exploitatie/zekerheden
De exploitatie is tijdens het faillissement niet voortgezet.

6.2

Financiële verslaglegging
Niet van toepassing.

Doorstart

6.3

Beschrijving
Er hebben zich diverse geihteresseerde partijen ter zake een (gedeeltelijke) doorstart

gemeld bij de curator. Dit heeft geresulteerd in enkele biedingen. De beste bieding is uiteindelijk gedaan door een zusteronderneming van CivilCenter, te weten: GeoCenter. De

doorstart is gerealiseerd per eind februari 2014.

6.4

Verantwoording
De curator verwiist naar punt 6.3 van dit verslag.

6.5

Opbrengst
De opbrengst bedraagt € 27.000 ex btw. Daarvan is € 4.000 voor de bedrijfsinventaris en

€ 23.000 voor de immateriële activa, inclusief de applicatie 'GC Toolbox'.

6.6

Boedelbijdrage
Niet van toepassing.
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7.

Rechtmatigh.¡d (3,0 uren bestecd ln vcrclagpcdode)

7.1

Boekhoudplicht
De curator heeft een onderzoek ter zake de administratie/boekhoudplicht laten uitvoeren.
Het onderzæk is in de afrondende fase.

7.2

Depot jaarrekeningen
De laatstelijk gedeponeerde jaanekening is die van 2O11.Die is op 16 januari 2013 ge-

deponeerd.

7.3

Goodkeurende verklaring accountant
De jaarrekeningen van 2010 en2O11 zijn voorzien van cen samenstellingsverklaring.

7.4

Stortingsverplichting aandelen
De curator zal ondezoeken of er voldaan is aan de stortingsplicht-

7.5

Onbchoorlük bestuur
ln dit stadium van het faillissement kan de curator nog geen uitspraak doen omtrent even-

tueel onbehoorlijk bestuur.

7.6

Paulianeus handelen
ln dit stadium van het faillissement kan de curator nog geen uitspraak doen omtrent even-

tueel paulianeus handelen.

E.

G¡¡dltrur¡n (1,1 uren

8.1

Boedelvorderingen

bðt .d in vrrrlegpcrlodr)

Tot op heden is er voor een bedrag ad € 24.088,69 aan boedelvorderingen ingediend.

8.2

Preferente vorderingen van de Fiscus
Tot op heden

is

er door de Belastingdienst € 157.763,90 aan preferente vorderingen in-

çdiend (billagc r).
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8.3

Preferente vorderingen van het UWV
Tot op heden is er door het UWV € 25.014,48 aan preferente vorderingen ingediend (bU-

lagp 1). De boedelvordering van het UWV bedraagt tot op heden € 16.249,83 en is onderdeel van het genoemde bedrag onder punt 8.1 van dit verslag.

8.4

Overige preferente cred iteuren
Tot op heden is er voor een bedrag ad € 1.289,00 aan overige preferente crediteuren ingediend

8.5

(b¡ihp r).

Aantal concunente crediteuren cn bedrag
Tot op heden hobben 32 concurrente crediteuren oen vordering bij de curator ter verificatie aangemeld en wel voor €en totaalbedrag van € 149.615,90.

8.6

Venrachte wijze van aflvikkeling
Vooralsnog verwacht de curator dat het faillissement op enig moment zal worden opgeheven bij gebrek aan baten.

9.

Proc¡dunc

(0,0

unn bæt .d in voclegprrlodol

Voor zover de curator bekend, zijn er geen procedures aanhangig.

10.

Ovrrlg (5,9 uron b¡ct¡cd in vorulagporiodr)

10.1

Termijn afrvikkeling failliesement en plan van aanpak
De curator kan nog geen uitspraak doen over de termijn van afwikkeling van het faillissement. De nog resterende werkzaamheden van de curator zullen met name zien op het
rechtmatigheidsonderzoek en de debiteurenincasso.

10.2

Standboedelrekening
Op de datum van onderhavige verslaglegging is de stand van de boedelrekening
€ 26.303,95
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10.3

lndiening volgend verslag
Het volgende verslag zal binnen de gebrulkelijke termiJn worden lngediend.

Apeldoorn, 7 oktober 2016

Bijlagen:

1.
2.

Lijst van voortopþ erkende crediteuren

Iussenf4ds fínancíeel verslag

Dommerholt Advocaten
Mr. M.F. Masman

Postbus 695
7300 AR Apeldoom
tel.: 055

-52620 43

fax: 055

-

526 20 21

email : mf.masman@dommerholt.nl
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