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OPENBAAR VERSLAG ALS BEDOELD IN ARTIKEL 73A FW

In het faillissement van:

de besloten vennootschap
VONDER MONTAGE B.V.
statutair gevestigd en kantoorhoudende te Punthorst
aan het adres Evenboersweg 17 (7715 PJ)

Faillissementsnummer
Datum uitspraak
Rechter-commissaris
Curator
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Verslagperiode
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: C/08/14/858 F
: 18 november 2014
: Mr. M.C. Bosch
: Mr. drs. C.J. de Vries
:1
: 18 november tot en met 17 december 2014
: 17 december 2014

Faillissement Vonder Montage B.V.

mr. drs. C.J. de Vries
-1-

1ste openbaar verslag

Hierdoor doet de curator op de voet van het bepaalde in de artt. 73a e.v. Faillissementswet in het
bovengenoemde faillissement verslag van de toestand van de boedel, alsmede van zijn eerste
bevindingen en de ontwikkelingen die zich sinds faillissementsdatum d.d. 18 november 2014
hebben voorgedaan.
Inleiding
Algemeen.
Bij vonnis van Rechtbank Overijssel, locatie Zwolle d.d. 18 november 2014 werd het faillissement
uitgesproken van de besloten vennootschap Vonder Montage B.V. (hierna ook: ‘Vonder Montage’), te Punthorst. In het onderhavige faillissement werd mr. M.C. Bosch benoemd tot rechtercommissaris en mr. drs. C.J. de Vries aangesteld tot curator.
Het faillissement is uitgesproken naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek tot eigen
aangifte faillietverklaring d.d. 14 november 2014. Uit dit verzoek alsmede de daarbij behorende
documenten blijkt genoegzaam dat curanda verkeerde in een toestand dat zij had opgehouden te
betalen. Op de achtergronden en oorzaken die aan het onderhavige faillissement van curanda ten
grondslag liggen, zal hierna nader op worden ingegaan.
De bedrijfsactiviteiten.
De activiteiten van curanda zijn gestart in 1998. De onderneming richtte zich op de verkoop en
aanleg van tuinbouwsystemen, waaronder containervelden, foliekassen en waterbassins.
1.

Inventarisatie

1.1

Directie en organisatie

Groepsstructuur.
De aandelen in de besloten vennootschap Vonder Montage worden voor 100% gehouden door H.
Vonder Beheer B.V. Enig bestuurder van curanda is de heer H. Vonder.
Vonder Montage is formeel opgericht op 4 december 1998, waarna de eerste inschrijving in het
Handelsregister heeft plaatsgevonden op 11 december 1998. Het geplaatste kapitaal bedraagt
€ 18.151,21.
1.2

Winst en verlies

De financiële kerngegevens van Vonder Montage kunnen als volgt worden weergegeven:

Omzet (x 1.000)
Resultaat (x 1.000)
Eigen vermogen (x 1.000)

2011
1.765
54
107

2012
1.619
18
125

2013
1.066
-90
35

2014 t/m okt
316
-51
-16

De cijfers over 2011 en 2012 zijn gebaseerd op de jaarstukken. De gegevens 2013 en 2014 zijn
gebaseerd op de administratie van curanda.
Voor de volledigheid merkt de curator op dat het boekjaar bij curanda loopt van 1 januari tot en
met 31 december.
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1.3

Balanstotaal

Het balanstotaal van Vonder Montage B.V. per ultimo boekjaar kan als volgt worden weergegeven:
2011: 608
2012: 645
2013: N.B.
1.4

Lopende procedures

Op 16 september 2014 is door het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een eindarrest gewezen in
een zaak tussen curanda en een opdrachtgever, waarbij de schadevergoedingsvordering van de
opdrachtgever van curanda is afgewezen. Op 12 december 2014 werd een cassatiedagvaarding
aan de curator betekend, waarbij de curator werd gedagvaard tegen 9 januari 2015.
Met de hiervoor genoemde kwestie hangt samen een door curanda tegen een toeleverancier
aanhangig gemaakte procedure. Deze procedure werd in eerste aanleg verloren waarna er hoger
beroep is ingesteld bij Gerechtshof ’s-Gravenhage. Die procedure is geschorst in afwachting van
de uitkomst van de hiervoor genoemde kwestie.
De curator zal inhoudelijk onderzoek doen naar de vorderingen die aan deze procedures ten
grondslag liggen en in het volgende openbaar verslag nader over deze procedures berichten.
1.5

Verzekeringen

De onderneming had via Interpolis de gebruikelijke verzekeringen afgesloten, waaronder een
aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering voor de bedrijfsinventaris. Daarnaast liepen er
verzekeringen via Univé (vervoermiddelen) en DAS (rechtsbijstand). De curator heeft de verzekeraars gevraagd de verzekeringen per datum einde risico te beëindigen en een eventuele premierestitutie over te maken naar de boedelrekening.
1.6

Huur

Volgens de bestuurder van curanda was er geen sprake van huur. De bedrijfsmiddelen en voorraden werden opgeslagen in een ruimte bij het woonhuis van de bestuurder. Curanda mocht
daarnaast kosteloos gebruik maken van kantoorruimte van Vonder Handel B.V. – een vennootschap van de zoon van de bestuurder - te Nieuwleusen.
Aangezien de curator uit de administratie heeft afgeleid dat er in het verleden enkele huurbetalingen hebben plaatsgevonden aan Vonder Handel B.V., is volledigheidshalve de eventuele huurovereenkomst met Vonder Handel B.V. – indien en voor zover nodig – door de curator opgezegd.
1.7

Oorzaken en achtergronden van het faillissement

Uit de door de curator met de bestuurder gevoerde gesprekken, alsmede op basis van voorliggende documentatie en administratie, heeft de curator het navolgende beeld gekregen van de
achtergronden en oorzaken van het onderhavige faillissement.
Curanda is in 1998 opgericht. De onderneming is destijds ingesprongen op de transitie die in de
tuinbouw gaande was, waarbij er niet meer rechtstreeks in de grond mocht worden verbouwd,
maar gebruik gemaakt diende te worden van bijvoorbeeld containervelden, foliekassen en waterbassins. Als een van de eerste partijen in Nederland startte curanda met het ontwikkelen van
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nieuwe systemen. Dit heeft ertoe geleid dat curanda een relatief grote speler werd op het gebied
van de aanleg van diverse tuinbouwsystemen.
Curanda heeft volgens haar bestuurder in de loop der jaren een goede naam opgebouwd en haar
activiteiten steeds verder uit kunnen breiden. Op het hoogtepunt had curanda een omzet van richting € 2 mio en waren er ca. 18 personeelsleden bij curanda in loondienst werkzaam. De werkzaamheden van curanda waren seizoensgebonden en over het algemeen moest zij haar omzet
generen in de periode februari tot en met november.
In de afgelopen jaren kwam de omzet van curanda onder druk te staan vanwege de economisch
crisis. De opdrachten liepen terug en curanda had grote moeite met het binnenhalen van (nieuwe)
klanten. Daarbij speelde mee dat de omzet voor een groot deel afkomstig was van enkele grote
opdrachtgevers en van enkele grote projecten. Het niet ‘vallen’ van één grote opdracht had derhalve grote gevolgen voor de omzet van curanda in een bepaalde periode.
Begin 2013 ontstonden bij curanda de eerste liquiditeitsproblemen. Vanwege de strenge winter
lagen de werkzaamheden tot april nagenoeg stil, terwijl de vaste (personeels-)kosten doorliepen.
Deze twee omstandigheden (de verslechterende economie, en het slechte voorjaar 2013) hebben
tot een substantiële omzetdaling geleid (van ca. € 1,6 mio in 2012 naar € 1 mio in 2013) en een
operationeel verlies (van ca. € 90k in 2013). Hierdoor was curanda genoodzaakt om maatregelen
te nemen, reden waarom zij eind 2013/begin 2014 ervoor heeft gekozen om 10 van de 14 personeelsleden onder te brengen bij een payrollbedrijf.
De maatregelen die curanda heeft genomen hebben uiteindelijk niet tot het gewenste resultaat
geleid. Mede als gevolg van de gezondheidsproblemen van de bestuurder van curanda liep de
omzet in 2014 nog verder terug dan voorzien (t/m derde kwartaal september slechts circa
€ 300k), waardoor de liquiditeitsproblemen acuut werden. Omdat het curanda niet lukte nieuwe
(grote) opdrachten binnen te halen, de bank niet bereid was een aanvullend krediet te verstrekken
en het payrollbedrijf de overeenkomst had opgezegd (waardoor curanda niet meer de beschikking
had over gespecialiseerd personeel), was de bestuurder genoodzaakt om het eigen faillissement
van de vennootschap aan te vragen.
2.

Personeel

2.1

Aantal ten tijde van het faillissement

Op faillissementsdatum waren er vier personeelsleden in dienst van curanda werkzaam.
2.2

Aantal in jaar voor faillissement

Bij curandus waren in het jaar voorafgaand aan het faillissement nog veertien personeelsleden in
loondienst werkzaam. Het overgrote deel van het personeel is per eind 2013 / begin 2014 in
dienst getreden van een payrollbedrijf. Aangezien niet duidelijk was of de dienstverbanden met
deze werknemers op de juiste wijze waren beëindigd en/of deze werknemers eventueel nog een
vordering op curanda hebben, heeft de curator deze werknemers – indien en voor zover nodig alsnog ontslag aangezegd en hen gewezen op de inhoud en de werking van de Loongarantieregeling.
2.3

Datum ontslagaanzegging

Omdat vanaf het begin duidelijk was dat de bedrijfsactiviteiten van curanda niet voor langere tijd
zouden worden voortgezet, heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris per 20
november 2014 de werknemers schriftelijk ontslag aangezegd met inachtneming van de kortst
mogelijke opzegtermijn overeenkomstig het bepaalde in de faillissementswet.
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Bij deze schriftelijke ontslagaanzegging en tijdens een bijeenkomst op het bedrijf op 25 november
2014 is het personeel geïnformeerd over de inhoud en de werking van de Loongarantieregeling.
2.4

Werkzaamheden

Bij gelegenheid van de schriftelijke ontslagaanzegging op 20 november 2014 heeft de curator het
personeel voorgelicht omtrent de financiële gevolgen van het uitgesproken faillissement ten aanzien van achterstallige loonaanspraken e.d. en voorts volgens wettelijk voorschrift omtrent de mogelijkheid om binnen vijf dagen tegen de ontslagaanzegging bezwaar te maken.
Tevens heeft de curator de nodige voorbereidingen getroffen in overleg met UWV en in samenwerking met de directie van de vennootschap, zodat kon worden bewerkstelligd dat tijdens de
personeelsbijeenkomst op het bedrijf van 25 november 2014 de nodige formaliteiten met betrekking tot de Loongarantieregeling konden worden geregeld.
De lonen zouden zijn betaald tot en met de vierweken-periode die eindigt op 5 september 2014.
Over de daarop volgende periode is aan de meeste personeelsleden nog een voorschot op het
loon betaald. Enkele personeelsleden hebben aangegeven nog aanspraken te hebben terzake
achterstallig loon over een periode die niet onder de Loongarantieregeling valt.
Bij de overname van de activa en activiteiten van curanda is door de overnemende partij aangegeven dat zij in ieder geval een tweetal personeelsleden een nieuwe arbeidsovereenkomst zal
aanbieden. Inmiddels heeft de overnemende partij bevestigd dat deze werknemers bij haar in
dienst zijn getreden.
3.

Activa

Registergoederen
3.1

Beschrijving

Curanda is eigenaar van een onroerende zaak – een stuk weiland van circa 1,18 hectare – gelegen aan de Mr. J.B. Kanlaan te Punthorst. Deze zaak is verhypothekeerd aan Rabobank.
3.2

Verkoopopbrengst

3.3

Hoogte hypotheek

Rabobank heeft een hypotheek gevestigd op de onroerende zaak met een maximale inschrijving
van € 453.780,-. Door Rabobank werd een vordering ingediend van € 194.166,64 + PM.
3.4

Boedelbijdragen
Werkzaamheden

De curator is in overleg getreden met de hypotheekhouder over de wijze van verkoop van deze
onroerende zaak.
Bedrijfsmiddelen
3.5

Beschrijving

Tot de boedel van de onderneming behoorde bedrijfsinventaris, bestaande uit een beperkte hoeveelheid kantoorinventaris, divers materieel ten behoeve van kassenbouw en containervelden,
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(elektrische) gereedschappen en rollend materieel (waaronder een wiellader, een vorkheftruck,
een vijftal geleasede bedrijfswagens, een personenwagen en enkele aanhangers).
De bedrijfsinventaris is verpand aan Rabobank. De bedrijfswagens waren geleased van De Lage
Landen Lease, waarbij deze vervoermiddelen in het kader van een financiële leaseovereenkomst
bezwaard zijn met stille pandrechten (in eerste verband ten gunste van De Lage Landen Lease
en in tweede verband ten gunste van Rabobank).
3.6

Verkoopopbrengst

Zoals in onderdeel 6 van dit verslag uiteen is gezet, is als onderdeel van de doorstart/overname
van de onderneming van Vonder Montage door de overnemende partij een koopprijs betaald van
€ 90.000,- voor de bedrijfsinventaris (inclusief rollend materieel en vervoermiddelen). Deze verkoopopbrengst is inmiddels op de boedelrekening ontvangen, waarbij het aan Rabobank en De
Lage Landen Lease toekomende bedrag (ter zake de niet-bodemzaken) onder inhouding van een
boedelbijdrage door de curator is doorgestort.
Voor zover deze bedrijfsmiddelen als bodemzaken waren aan te merken, heeft de curator het bodemvoorrecht van de belastingdienst jegens Rabobank op de voet van artikel 57 lid 3 Fw geldend
gemaakt.
3.7

Boedelbijdrage

Met de Rabobank en De Lage Landen Lease is een boedelbijdrage overeengekomen van 10%
van het aan haar toekomende bedrag, te vermeerderen met btw. Deze boedelbijdrage (ad
€ 8.591,- incl. btw) is ingehouden op het aan de pandhouders uitgekeerde bedrag.
3.8

Bodemvoorrecht belastingdienst

Een deel van de hiervoor in onderdeel 3.5 genoemde bedrijfsinventaris is als bodemzaken aan te
merken. In overleg met de pandhouders en de belastingdienst heeft de curator het bodemvoorrecht van de belastingdienst jegens de pandhouder op de voet van artikel 57 lid 3 Fw. i.c.m. 21 lid
2 Invorderingswet geldend gemaakt. De totale vordering van de belastingdienst is op verslagdatum nog niet bekend, mede gelet op het bepaalde in artikel 29 lid 2 wet OB.
Werkzaamheden
Voorraden
3.9

Beschrijving

Curanda beschikte (nagenoeg) niet meer over voorraden. Voor zover er nog (grijp)voorraad aanwezig was, is deze in het kader van de doorstart/overname verkocht aan de doorstarter.
De destijds aanwezige voorraden zijn verwerkt in de projecten die in de periode vóór faillissementsdatum zijn afgerond.
3.10

Verkoopopbrengst

3.11

Boedelbijdrage
Werkzaamheden
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Andere activa
3.12

Beschrijving
Vervoermiddelen

Curanda maakte gebruik van een vijftal bedrijfswagens en een personenwagen. De bedrijfswagens waren (voorheen) geleased van De Lage Landen Lease, waarbij deze vervoermiddelen in
het kader van een financiële leaseovereenkomst bezwaard waren met stille pandrechten (in eerste verband ten gunste van De Lage Landen Lease en in tweede verband ten gunste van Rabobank). Hoewel de looptijd van enkele leaseovereenkomsten recentelijk was geëindigd, bleven deze auto’s tot zekerheid dienen voor de vorderingen van de genoemde pandhouders.
Een drietal bedrijfswagens en de personenwagen is verkocht in het kader van de in onderdeel 6
beschreven overname.
Een van de bedrijfswagens die door curanda (financieel) was geleased, was vóór faillissementsdatum geretourneerd aan de leasemaatschappij en verkocht. De curator is nog in afwachting van
nadere gegevens van de leasemaatschappij over deze verkoop.
Een ander vervoersmiddel dat (financieel) werd geleased van De Lage Landen Lease is buiten de
in onderdeel 6 van dit verslag beschreven overname gehouden en zal door De Lage Landen
Lease worden teruggenomen (of in overleg met de pandhouders onderhands worden verkocht).
Deelnemingen
Curanda beschikt niet over deelnemingen
Banksaldi, liquide middelen
Curanda beschikte over tweetal zakelijke rekeningen bij Rabobank. De saldi op deze rekeningen
bedroegen € 129.088,43 debet en € 2.278,21 debet. Daarnaast was er sprake van een langlopende lening met een nog resterende hoofdsom van € 62.800,-. Tenslotte werd door curanda nog
een G-rekening bij Rabobank aangehouden. Het saldo op deze rekening bedroeg op faillissementsdatum nihil.
Op faillissementsdatum was volgens de directie van curanda geen kassaldo aanwezig.
Vorderingen op groepsmaatschappijen
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek.
Vorderingen op directie
De curator heeft dit onderdeel nog in onderzoek.
Onderhandenwerk
Curanda beschikte niet over onderhandenwerk. De werkzaamheden waren op faillissementsdatum al gestaakt.
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Overige activa
Voor immateriële activa/goodwill is door de overnemende partij een koopprijs betaald van
€ 10.000,-. Deze vergoeding heeft onder andere betrekking op de overname van het klantenbestand, de handels- en domeinnaam, de orderportefeuille en eventuele overige informatiebestanden benodigd voor de voortzetting van de onderneming.
3.13

Verkoopopbrengst
Werkzaamheden

4.

Debiteuren

4.1

Omvang debiteuren

Op faillissementsdatum stond volgens de administratie van Vonder een bedrag van € 46.225,18
aan debiteuren open. Nadere bestudering van de bankafschriften leert dat er tot faillissementsdatum in ieder geval nog een bedrag van € 9.648,54 was voldaan, welke betalingen nog niet in de
administratie waren verwerkt. Gecorrigeerd voor deze betalingen bedroeg de stand per faillissementsdatum feitelijk € 36.576,64.
De curator heeft in de voorliggende verslagperiode alle debiteuren (19) aangeschreven, waarna
de nodige inhoudelijke reacties zijn ontvangen. De standpunten van deze debiteuren zijn voorgelegd aan de directie van Vonder en inmiddels zijn enkele beroepen op verrekening geaccepteerd.
De actuele stand van zaken is in onderstaand overzicht weergegeven.
Totaal debiteurensaldo volgens administratie:

€ 46.225,18

Ontvangen op ondernemersrekening vóór faillissementsdatum
Ontvangen op ondernemersrekening ná faillissementsdatum
Ontvangen op boedelrekening
Totaal voldaan:
Oninbaar/verrekenbaar:
Openstaand:

€ 9.648,54
€
€
€ 9.648,54
€ 3.611,85
€ 32.964,79

De curator zal de debiteurenincasso in de komende verslagperiode voortzetten.
4.2

Opbrengst

De debiteuren vallen als vrij actief in de boedel.
4.3

Boedelbijdrage
Werkzaamheden

5.

Bank/Zekerheden

5.1

Vorderingen van banken

Uit hoofde van de verleende kredietfaciliteit had Rabobank van curanda een bedrag te vorderen
van € 194.166,64 (exclusief rente en kosten).
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5.2

Leasecontracten

Zoals in onderdeel 3.12 van dit verslag is opgemerkt, maakte curanda gebruik van een vijftal bedrijfswagen die (voorheen) geleased waren van De Lage Landen Lease. Deze vervoermiddelen
waren in het kader van financiële leaseovereenkomsten bezwaard met stille pandrechten (in eerste verband ten gunste van De Lage Landen Lease en in tweede verband ten gunste van Rabobank). Ook na het eindigen van de leaseovereenkomsten, bleven deze auto’s tot zekerheid dienen voor de vorderingen van de pandhouders.
Drie van deze bedrijfswagens zijn in het kader van de in onderdeel 6 beschreven overname verkocht aan de doorstarter. Eén van de bedrijfswagens die door curanda was geleased,, was voor
faillissementsdatum reeds geretourneerd aan de leasemaatschappij en verkocht. Eén andere bedrijfswagen is buiten de in onderdeel 6 van dit verslag beschreven overname gebleven, en is door
De Lage Landen Lease terug genomen. De curator is nog in afwachting van een definitieve opgave van de vordering van De Lage Landen Lease.
5.3

Beschrijving zekerheden

Tot zekerheid voor de nakoming van de vordering van Rabobank, zijn door Vonder Montage B.V.
aan Rabobank de volgende zekerheden verstrekt:
- verpanding van huidige en toekomstige (bedrijfs)inventaris en machines;
- verpanding van de bedrijfswagens (tweede verband);
- een hypothecaire inschrijving d.d. 29 mei 2001 van € 453.780,- op een onroerende zaak
(een stuk weiland) gelegen aan de Mr. J.B. Kanlaan te Punthorst;
- een hypothecaire inschrijving d.d. 19 januari 2006 van € 400.000,- op een onroerende
zaak (woning met ondergrond, erf, tuin en grasland) aan de Evenboersweg 17 te Punthorst (eigendom van de heer Vonder);
- een borgstelling door de heer H. Vonder ad € 185.000,-.
Tot zekerheid voor de nakoming van de vordering van De Lage Landen Lease, zijn pandrechten
gevestigd op de desbetreffende bedrijfswagens.
Voor wat betreft de bodemzaken heeft de curator toepassing gegeven aan artikel 57 lid 3 Fw.
5.4

Separatistenpositie

Voor het overige zijn bij het onderhavige faillissement geen separatisten betrokken.
5.5

Boedelbijdragen

Met de separatisten is een boedelbijdrage overeengekomen van 10% van het aan hen toekomende bedrag, te vermeerderen met btw. Deze boedelbijdrage van € 8.591,- is ingehouden op
het aan de separatisten uit te keren bedrag.
5.6

Eigendomsvoorbehoud

Enkele crediteuren hebben zich beroepen op een eigendomsvoorbehoud. De betreffende zaken
bleken echter inmiddels verwerkt te zijn c.q. te zijn nagetrokken.
5.7

Reclamerechten

Er zijn geen crediteuren die het recht van reclame jegens de boedel hebben ingeroepen.
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5.8

Retentierechten

Er zijn geen crediteuren die een retentierecht jegens de boedel hebben ingeroepen.
Werkzaamheden
6.

Voortzetting bedrijfsactiviteiten/overname

Voortzetting
6.1

Exploitatie/zekerheden

De bedrijfsactiviteiten waren in de maanden voor faillissementsdatum reeds sterk teruggelopen.
Op faillissementsdatum vonden feitelijk geen werkzaamheden meer plaats.
6.2

Financiële verslaglegging
Werkzaamheden

Overname
6.3

Beschrijving

Kort na faillissementsdatum is de curator in gesprek getreden met een potentiële koper die voorafgaand aan het faillissement reeds met de bestuurder van curanda overleg had gevoerd over
een overname. Uiteindelijk is door deze partij, B+B Personeelsdiensten Emmeloord B.V., een bod
uitgebracht dat in de ogen van de curator voor acceptatie vatbaar was. De koopsom voor de roerende zaken (bedrijfsinventaris, rollend materieel en voertuigen) bedroeg € 90.000,-, terwijl het
bod op immateriële activa/goodwill € 10.000,- bedroeg.
Mede gelet op de door deze overname te realiseren besparing op boedelkosten (waaronder het
beperken van de regresvordering van het UWV), heeft de curator het in het belang van de boedel
geacht om dit bod te accepteren. De rechter-commissaris heeft op 25 november 2014 voor de
onderhavige transactie toestemming verleend.
Een tweetal personeelsleden is in loondienst getreden van de doorstarter.
6.4

Verantwoording

Met de hiervoor beschreven transactie heeft inmiddels de vereffening van een groot deel van de
activa van curanda plaatsgevonden. De koopsom van in totaal € 100.000,- werd op de boedelrekening ontvangen.
6.5

Opbrengst

6.6

Boedelbijdrage

Met de pandhouders werd een boedelbijdrage afgesproken van 10% van het aan hen toekomende bedrag, te vermeerderen met btw. Dit bedrag ad € 8.591,- is ingehouden op het aan de pandhouders uitgekeerde bedrag.
Werkzaamheden
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7.

Rechtmatigheid

7.1

Boekhoudplicht

De financiële administratie werd door curanda bijgehouden in het online boekhoudpakket Unit4
Multivers en lijkt op dit moment adequaat te zijn gevoerd. In ieder geval was deze voor de curator
(voorlopig) toereikend om de relevante financiële informatie op te vragen.
Op basis van de actuele bevindingen van de curator, lijkt de administratie een betrouwbare indruk
te maken, zodat daaruit in ieder geval naar de huidige stand voldoende de rechten en plichten
van curanda kunnen worden afgeleid. De curator meent derhalve voorlopig te kunnen constateren
dat curanda aan haar (wettelijke) administratieplicht heeft voldaan.
De curator heeft de beschikking over de laatste kolommenbalansen per faillissementsdatum. De
curator heeft alle relevante administratie en overige documenten van curanda zowel fysiek als digitaal onder zich genomen. De curator heeft de belangrijkste stukken uit de (digitale) administratie
inmiddels op een aantal specifieke onderdelen aan een eerste boekenonderzoek onderworpen en
zal de eventueel naar aanleiding daarvan opgekomen vraagpunten aan de bestuurder voorhouden.
7.2

Depot jaarrekeningen

Aan de verplichte deponering van de laatste jaarrekeningen heeft curanda voldaan. De laatst gepubliceerde jaarrekening betreft volgens de opgave van de kamer van koophandel het jaar 2012.
Publicatie daarvan heeft op 31 januari 2014 plaatsgevonden. De jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 6 februari 2013, welke overschrijding van de termijn met enkele dagen als een onbelangrijk verzuim is aan te merken in de zin van 2:248 lid 2. De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 25 mei 2011.
7.3

Goedkeurende verklaring accountant

7.4

Stortingsverplichting aandelen

De curator heeft dit onderdeel in onderzoek.
7.5

Bestuurdersaansprakelijkheid

De curator zal bij de verdere behandeling en afwikkeling van het onderhavige faillissement de (feitelijke) gang van zaken en de (rechts)handelingen van de bestuurder nader onderzoeken met het
oog op eventuele bestuurdersaansprakelijkheid.
7.6

Paulianeuze transacties/verrekeningen

De curator zal in de komende verslagperiode aandacht besteden aan de vraag of rechtshandelingen zijn gesteld, waarvan op de voet van artikel 42 of 47 Fw zou moeten worden geconcludeerd
dat deze als paulianeus zijn te beschouwen.
Daarnaast zal de curator ook onderzoek doen met het oog op de vraag of voor faillissementsdatum verrekeningen hebben plaatsgevonden door crediteuren en/of financiers op een tijdstip waarop men wist c.q. voor hen te verwachten was dat de schuldenaar zou failleren, in welk geval dan
sprake zou kunnen zijn van een ontoelaatbare schuldoverneming als bedoeld in de artt. 53 c.q. 54
Fw.
Werkzaamheden
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8.

Passiva

8.1

Boedelvorderingen

De directe boedelschulden zullen in het onderhavige faillissement beperkt blijven.
UWV zal nog een regresvordering indienen wegens loonaanspraken van het voormalige personeel van curanda over de boedelperiode.
8.2

Preferente vorderingen van de fiscus

De fiscus heeft vordering aangemeld van € 9.815,00 ingediend terzake LH juni tot en met september 2014 en OB juli 2014.
De LH-afdracht over de opzegtermijn zal in het kader van de Loongarantieregeling centraal door
het UWV worden gedaan, welke vordering dan in dit faillissement als regresvordering zal opkomen.
Gezien de concurrente schuldenlast van curanda, zal de fiscus in dit faillissement nog (kunnen)
opkomen met een vordering op grond van artikel 29 lid 2 OB terzake de in vooraftrek gebrachte
btw over de nog openstaande crediteuren. De curator zal de fiscus te zijner tijd op verzoek documenteren om deze schuld te formaliseren.
8.3

Preferente vorderingen van UWV

De loonvordering van het UWV, zowel over de prefaillissements- als boedelperiode, dient nog te
worden geformaliseerd in verband met de overname van de loonverplichtingen op grond van artikel 61 e.v. WW.
8.4

Overige preferente crediteuren

Door één crediteur is een (hoog)preferente vordering ingediend van € 337,76 op grond van de
wet op de accijns (artikel 61 sub 1 en 2).
Een tweetal personeelsleden heeft een vordering ingediend die (mogelijk) niet onder de Loongarantieregeling valt en als (laag)preferent is aan te merken.
8.5

Aantal concurrente crediteuren

De curator heeft inmiddels de bij dit faillissement betrokken crediteuren aangeschreven en hen in
de gelegenheid gesteld om hun vordering ter verificatie aan te melden. Tot op heden hebben 43
crediteuren een vordering ter verificatie aangemeld.
8.6

Bedrag aan concurrente crediteuren

Als bijlage 1 is aangehecht het overzicht van voorlopig erkende crediteuren als bedoeld in artikel
112 Fw. Per verslagdatum bedraagt de aangemelde concurrente schuldenlast € 202.888,58.
Voorlopig betwiste vorderingen
Naar de huidige stand van het faillissement zijn bij de curator geen vorderingen ter verificatie
aangemeld, welke voorshands door de curator of directie van curanda (formeel) worden betwist.
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8.7

Verwachte wijze van afwikkeling

Naar de huidige stand van de boedel lijkt het niet waarschijnlijk dat na voldoening van de algemene faillissementskosten wegens behandeling van het faillissement en de verwachte boedelvordering van het UWV nog een uitkering zal kunnen plaatsvinden aan de prefaillissementscrediteuren.
De curator verwacht dat hij te zijner tijd hieromtrent meer duidelijkheid zal kunnen geven.
Werkzaamheden
9.

Overige

9.1

Afwikkeling faillissement

De fase van afwikkeling van het onderhavige faillissement en daarbij nog uit te voeren, af te wikkelen en te onderzoeken kwesties, maken het voor de curator op dit moment niet mogelijk om aan
te geven op welke termijn dit faillissement kan worden afgewikkeld.
9.2

Plan van aanpak

De curator dient nadere werkzaamheden te verrichten in verband met het onderzoek naar de administratie van curanda. Tevens zal de curator incassowerkzaamheden verrichten terzake de debiteuren van curanda. Ook verwacht de curator nog de nodige werkzaamheden te verrichten in
verband met de afwikkeling van de onder punt 1.4, 3.1 e.v., 3.12, 7.5 en 7.6 van dit verslag genoemde kwesties.
9.3

Verslaglegging

Het volgende periodieke faillissementsverslag kan de rechter-commissaris binnen de wettelijke
verslagtermijn tegemoet zien. Uiteraard zal de curator in voorkomend geval tussentijds verslag
doen, voor zover zijn bevindingen daartoe aanleiding geven of zich bijzonderheden voordoen bij
de voortgang en afwikkeling van het onderhavige faillissement.
Werkzaamheden
Boedelrekening en verantwoording
9.4

Faillissementsrekening

Bij de ABN Amro Bank is onder de werking van het geldende arrangement een faillissementsrekening geopend met nummer NL49.ABNA.05.44.37.97.80 ten name van de curator. Het saldo op
de faillissementsrekening bedraagt ten gevolge van de beschreven mutaties per verslagdatum
€ 37.596,94.
9.5

Financieel verslag

Bijgevoegd gelieve de rechter-commissaris aan te treffen het door de curator bijgehouden (tussentijds) financieel verslag, waarin een staat van baten en schulden van de boedel is opgemaakt
en waarin de betreffende mutaties zijn verwerkt (bijlage 2). Tevens worden ter ondersteuning
daarvan de kopieën van de onderliggende bankafschriften aan het onderhavige verslag gehecht
(bijlage 3).
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9.6

Bestede uren in verslagperiode

In deze verslagperiode zijn door de curator (en/of kantoorgenoten) 86,7 uren aan het onderhavige
faillissement besteed over de periode tot en met 16 december 2014.
Wat betreft de specificatie en verantwoording van de door de curator c.s. sedert faillissementsdatum bestede tijd, alsmede een specificatie per tijdschrijfgroep wordt de rechter-commissaris kortheidshalve verwezen naar de bij separaat schrijven gevoegde verrichtingenlijsten met daarop de
tijdverantwoording tot en met de laatste datum als vermeld op de betreffende overzichten.
9.7

Bestede uren totaal

Sinds faillissementsdatum zijn door de curator (en/of kantoorgenoten) in totaal 86,7 uren aan het
onderhavige faillissement besteed over de periode tot en met 16 december 2014.
De curator vertrouwt met de bovenstaande beschrijving van de toestand van de boedel aan zijn
wettelijke verplichting tot verslaglegging aan de rechter-commissaris en overige belanghebbenden te hebben voldaan.

Zwolle, 17 december 2014

Mr. C.J. de Vries
Curator
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